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Censo agropecuário catarinense
inicia ainda esta semana em JS

oMEGA
,O' 1ir..:;,·aahdEJ{\\.\O ir 371.-8973

Carlos Eggert. 433 - Vila Lalau

Vicky Barte!

,

Wilson Oliveira, Daniel Neves, Sara Sasse e Ricardo Silva são os entrevistadores que vão atuar em Jaraguá do' Sul. Ontem, eles
foram apresentados à imprensa durante o lançamento do programa., na Sec�iia de Desenvolvimento Regional. Página 5

Campanha alerta a sociedade
sobre. abuso sexual na infância

PQeSfRV
Vicky Bartel

Promotor da Infância e Juventude Alexandre dos Santos, mostra o cartaz que simboliza a campanha. Página 4
'"

Caratecas conquistaram40medalhas Manobras radicais sobre caminhão
Atletas da Associação Formigari participaram no

último çlomingo da primeira Copa Yamabushi de

.Caratê Interestilos, realizada no ginásio da Marisol.
PÁGINA 12

Apesar da chuva de sábado, os pilotos Jorge
Negretti e Natan Azevedo mostraram toda habilidade
sobre a moto ao efetuar manobras Free Style.

PÁGINA 10
"
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Vicky Bartel

O piloto jaraguaense Dirceu Rausis

representou o Município na última
bateria do Campeonato Brasileiro
de Turismona Terra, que aconte
ceu neste final de semana, na ci
dade de Joaçaba. Ele trouxe cinco
troféus para casa. Página 11

Corretores de imóveis

confraternizam em JS
Corretores de Imóveis deJaraguá

do Sul se encontraram para um dia

de confraternização no último

sábado no Parque Aquático Krause,

Evento contou com a presença do
, vice-presidente do CRECI/SC. f

PÁGINA 6 E 7

PT debate formas

de desenvolvimento
Em evento qU,e reuniu 90

pessoas, sábado, em Jaraguá do

Sul, a coordenação politica do PT

da região Norte/Nordeste
promoveu a primeira reunião para
a formulação de uma proposta de

desenvolvimento sustentável.
PÁGINA 3

Empresários relatam

histórias de sucesso

No sábado último, empresários
que participaram do 7° Encontro
Estadual do Empreender relataram
histórias de sucesso vividas graças ao

empreendendorisrno, durante a pro
gramação desenvolvida na Socieda
de Esportiva Recreativa Vieirense,

PÁGINA 4

Lançamento da 2a

edição da festa da
banana foi sábado

PÁGINA 5
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2 CORREIODOPOVO

ADQUIRA SUABÍBLIA E PARTICIPE

CONOSCO!!!!

Parabéns para.. ii

PROF. CLAUDIO TUBBS CREF/03 - 0807

�queles que se comprometem com o

desenvQlvimentó,c()rporal, intelectual e cultural, bem
coma 'é�m a s�tide Global do SER Humano e da

; " < ��:��
,

CbglUrudade;
- Aqueles q,ue devem respeitar a vida, a dignidade, a

integridade e os direitos da pessoa humana;
- Aqueles que no exercício de sua Profissão prestam

sempre o melhor serviço, a um número cada vez maior

de pessoas, com competência, responsabilidade e

honestidade;
- Aqueles que procuram atuar dentro das

especialidades do seu campo e área do conhecimento,
no sentido da' educação e desenvolvimento das

potencialidades Humanas;
- Aqueles que exercem sua profissão com autonomia,

.respeitando os preceitos legais e éticos;
Parabéns neste 1 de Setembro pela passagem do dia

do Profissional de Educação Física.
"

CAMPANHA:
EU PRECISO·DA PALAVRA

A Igreja convoca todos os fiéis cristãos,' com

insistência, que pela freqüente leitura das divinas

Escrituras aprendam 'a viver como Jesus Cristo'
(Catecismo da Igreja Católica)

Por isso neste mês da Bíblia a Paróquia Senhor Bom

Jesus traz até você
A PALAVRA DE DEUS

Que vai trànsformar sua vida !!!

COMO CURSO:

Aprenda usar a Bíblia como fonte de oração.

Curso de manuseio da palavra
DIA: 14 de Setembro

INÍCIO: 14:00 hs
LOCAL: Matriz Senhor BomJesus

Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para a Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246
Centro, ou pelo e-mail: redacao@jornalcorreiodopovo.com.br. As cartas devem conter o endereço o�
telefone para contato. O jomal se reser:va o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográfícas e
gramaticais necessarlas.

.

OPINIÃO
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

Esta semana tem início

em Santa Catarina o censo

agropecuário, que será reali-
.

zado através. de parcerias en

tre todas as Prefeituras do
Estado e entidades como

Cidasc, Epagri e IBGE. On
tem, a gerência da 240 Secre
taria de Desenvolvimento

. I

Regional reuniu a imprensa
para divulgar a iniciativa do

governo Estado, que preten
de, como esse levantamento,
saber em detalhes quem são,
quantos são; o que produzem
e como produzem os agricul
tores de Santa Catarina.

Aqui n.a região do

Itapocu, a pesquisa será rea

lizada nos cinco municípios
que integram a 240 Secreta
ria de Desenvolvimento Re

gional ( Jaraguá do Sul,
Corupá, Massaranduba,
Schroeder e Guaramirim) a

partir desta quarta-feira,
quando os pesquisadores
saem a campo em busca dos

agricultores, que deverão res

ponder uma série de pergun
tas. Com base nas respostas,
a Secretaria de Estado da

Agricultura terá condições e

informações suficientes para
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A iniciativa do

governo do Estado
em realizar esse

trabalho,
demonstra, sem

dúvida, o interesse
dopoderpúblico
em conhecer de

perto a quantas
andas o setor

agrícola de Santa
Catarina

implantar políticas agrícolas
baseadas na realidade do

agricultor e nas suas princi
pais dificuldades.

A iniciativa do governQ
do Estado vai ao encontro da

necessidade do setor agríco
la e pretende descobrir, en
tre outras coisas, os motivos

que fazem com que Santa
Catarina seja o' Estado com

o maior índice de êxodo ru

ral do Brasil. A intenção é ob

ter informações que atuali
zem o cadastro da Secretaria
de Estado da Agricultura,

_J

que, a partir dessas novas in

formações, terá, por obriga
ção, de dar uma resposta aos
anseios da população do I

meio rural.

A iniciativa do governo ','

do Estado em realizar esse ':

trabalho, que deverá estar
. I

pronto somente no final do '.�
ano, demonstra, sem dúvida,
o interesse do poder público t'
em conhecer de perto a

quantas andas o setor agrico- \

la de Santa Catarina. Trata-

se, sem dúvida, da maior mo
vimentação comunitária para
a coleta de dados e informa

ções s o.b r e o meio rural

catarinense.

Sem dúvida, o levantamen-
to será a base para o planeja
mento das ações do governo
que busquem atender o pro
.dutor rural catarinense. O qu�
toda a sociedade espera é que

1o governo não deixa as infor

mações apenas no papel e que ..

efetivamente crie mecanis- �
mos e estratégias que alcan- j
cem a todos os produtores I
rurais de forma global, desde
as necessidades tecnológicas
quanto às de adequação à le- 'jgislação ambiental vigente.

1

Iniciativa e Necessidade

Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jornal.
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TERÇA-FEIRA, 2 de setembro de 2003

Lideranças políticas, empresanaIs,

personalidades do mundo acadêmico, científico
e estudantil de Santa Catàrina estarão

participando, hoje, de audiência pública na

Assembléia Legislativà para discutir o

anteprojeto de lei que institui o Programa
Catarinense de Indução ao Desenvolvimento

Sustentável por meio da Ciência, Tecnologia e

Inovação. A proposta que estará em debate é do

líder do PP, deputado Joares Ponticelli e, na

prática, supre uma lacuna, que é a criação de uma

'política pública, definitiva, de Ciência e

Tecnologia para Santa Catarina. Joares explica
que, com essa iniciativa, a intenção é estabelecer

diretrizes e estimular o desenvolvimento do
Estado com o fortalecimento das entidades

científicas e tecnológicas, dando ênfase à

formação de recursos humanos. Quanto à

�) operacionalização da proposta, adiantou que o

Programa deverá ser conduzido pela Fundação
Catarinense de Tecnologia) supervisionada pelo
Conselho Superior e apoiada pelo Badesc,
Agência Catarinense de Fomento. As ações de

fomento a serem implementadas anualmente

serão definidas pelo Plano de Ação, elaborado

� pelo Funcitec, apreciado pelo Conselho Superior
e encaminhado pelo Legislativo, como anexo ao

Projeto de Lei do Orçamento Anual.

"A iniciativa é pioneira em Santa Catarina e

demonstra o interesse do governo em

implantar politicas agrícolas com base na

realidade". A afi rmação é do secretário

adjunto da Secretaria de Desenvolvimento

Regional, Nilson Bylaardt ao falar sobre o censo

agropecuário de Santa Catarina.

! Especialização: Hospital de Clínicas Estado do Rio de Janeiro

.',•. c.Curso na .&.'xícdade Bl.:aS.UCÍl.'.a de Oflall1.lOlog.ia do Rio de ,Janeir(}
Fone: (047) 275·1150

1 Av. Mal. Deodoro, 776· Sala 12 - Ed. Maximunn Center

POLÍTICA
redacao@jomalco rreí odopovô�com�-r

.HOMENAGEM: CÂMARA REALIZA SESSÂO SOLENE PElO DIA DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÂO FíSICA

CORREIO DOPOVO 3

Vereadores homenageiam
,

professores de Educação Física
JARAGUÁ DO SUL - A

Câmara de Vereadores

de ] araguá do Sul pro
moveu ontem sessão so

lene em homenagem ao

Dia do ProfiSSIonal de
Educação, comemorado
ontem, data em que a

profissão completa cinco

anos de atividade regula-
.

mentada pela Lei 9696,
de 10 de setembro de

1998. A proposta em re

alizar a sessão solene foi
do vereador e professor
de Educação Física, ] ean
Carlo Leutprecht. Além
dele, a vereadora Ma

ristela Menel (PFL) tarn

bém exerce a profissão.
Ambos alegaram que a

, data merece ser lembra

da, já que a profissão é

de vital importância em

todos os estabelecimen
tos de ensino.

O presidente do Con

selho Regional de Educa
ção Física do Estado de

Santa Catarina, Marino
Tessari, esta foi a primei
ra vez que uma Câmara

Presidente do Conselho Regional, Marino Tessari, agradeceu o apoio
Vicky Bartel

de Vereadores de Santa
Catarina presta homena

gem ao profissional de

Educação Físi,ca. "É a

primeira demons tração
pública e explícita de

apOlO para com a nossa

profissão partindo do

Legislativo catarinense",
afirmou Tessari. Ele res

sal tau que a tualmen te

existem em San ta Ca
tarina 4.600 profissionais
graduados, 1.700 pro
visionados e 700 empre
sas cadastradas, "O cres

cimento foi rápido e du
rante esses anos temos

desenvolvido estratégias
para coibir a prática sem

o devido conhecimento,
ou seja, sem a gradua-

ção", informa o presiden
te.

Durante a sessão, que
foi acompanhada por
professores de Educação
Física de]araguá do Su,
foi mostrada uma fita de

vídeo sobre a profissão e

ao, final, todos os profis
sionais da área receberam

urna rosa.

PT debate desenvolvimento sustentável e solidário
Jaraguá do Sul - A

coordenação política do
PT da Região Norte/Nor
deste do Estado promo
veu no sábado último, no
auditório do Sindicato do

Vestuário, a primeira dis

cussão de uma proposta
de desenvolvimento sus

tentável e solidário para a

região. O evento reuniu

aproximadamente 90 pes
soas, representantes dos
diretórios municipais.

A discussão foi aberta
com a palestra do diretor

do. Departamento de

Transporte da cidade de

São Paulo,]osias Lech, que
abordou a necessidade de

conhecer as estruturas do

município. O prefeito de

Rio do Sul,]ailson Lima e

Silva falou da experiência
administrativa e da neces

sidade em garantir a inver
são das prioridades, asse
gurando a inclusão social.

O coordenador da dis
cussão,. engenheiro Paulo

Argenta, explanou sobre

as etapas do processo, ex

plicando cada uma das

propostas apresentadas
pelos diferentes setores da
sociedade. Ele lembrou

que o termo desenvolvi
mento sustentável é bas
tante usado atualmente,
"mas poucos têm a clare

za da concepção da pala
vra e de sua importância",

Argenta disse ainda que á

inclusão da palavra solidá
rio dá uma nova dimen

são ao debate,

Argenta informou ain

da que a Coordenação
Política do PT pretende re
alizar, uma vez por mês,
debate com a sociedade

abordando temas. de inte

resse comum, que visam

a formulação do desen

volvimento sustentável e

solidário.

�-------------_._-_._-----_ ..__ ._-_ .. - .. _ .. _-_ .. _�._.-._.__ .. _._ .... _._.

,A ilash SIudiD l)igilal chegDu em ia,aguá.
t c"n"ida ""cê para c"nhecer " que exide de mais m"dern" em lab"ral",;" e edúdi" I"'"grálic" digilal
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4 CORREIODOPOVO

,.SUCESSO: ENCONTRO ESTADUAL DO EMPREENDER REÚNE EMPRESÁRIOS DE TODO O ESTADO

Casos de sucesso marcam

último dia do "Empreender"

do vestuário do Oeste

catannense apresentaram
ao público suas histórias de

sucesso, provando que "a
união faz a força" ..

Prova disso é que em-

presários interessados em

desenvolver e fortalecer o

dos.

A cidade de Porto Belo,
por exemplo, conseguiu
estender o movimento do
verão de 2003 em pelo
menos um mês. Através da

Cesar J unkes

cípio, que passou a ser re

conhecido como uma das

melhores raias náuticas do

País. Além de Porto Belo,
outras cidades também de-

senvolvem o Empreender
voltado para o turismo: São

Francisco do Sul, São Bento
do Sul, Schroeder, Joinville,
Maravilha, Saudades,
Blumenau, Trombudo Cen

tral, Araranguá e Itapema.

Campanha incentiva denúncias contra abuso sexual
JARAGUÁ DO SUL - o

Núcleo de Comunicação
da Acijs ( Associação Co
mercial e Industrial de

Jaraguá do Sul ) e b pro
motor da Infância eJuven
tude do Fórum da

Comarca de J araguá do

Sul, Alexandre Schmitt dos
Santos, lançaram ontem,

oficialmente, campanha
que visa alertar a socieda

de sobre a ocorrência de

violência sexual contra cri

anças e adolescentes. O

objetivo da campanha, de
acordo com o promotor,
é estimular as pessoas a

denuncia.ram atos desse

tipo.
A campanha "Não fi

que olhando, salve o futu

ro de um brasilei-
"

/
. . ...

ro consiste na exposiçao
de oito out-dors espalha-

turismo de suas cidades

unem esforços para reali

zar ações de interesse co

mum. Em 11 municípios
catarinenses onde empre
sários dos mais segmenta
dos ramos de atividades
trabalham unidos em prol
do turismo, já começam a

contabilizar bons resulta-

iniciativa do núcleo, foi or

ganizada a 10 Semana Ná

utica e de Aventura de Por

to Belo. Além de público,'
o evento trouxe retorno

institucional para o muni-

Fotos: Vicky Bartel

Promotor Alexandre e núcleo da Acijs lançam campanha

dos pela cidade, além da

distribuição demil cartazes
e oito mil folders. "O car

taz, com letras brancas so
bre fundo preto traduz a

imagem do futuro de uma

criança vítima de abuso
sexual", argumenta o jor
nalista Carlos Brandão, que

coordena a campanha, Um
vídeo também vai ser vei

culado em um canal de te

levisão local.

Ainda de acordo com

o promotor, na grande
maioria dos casos de vio
lência sexual contrameno
res o agressor está dentro

TERÇA-FEIRA, 2 de setembro de 2003

Sandro Moretti esteve presente ao lançamento do curso

Unerj inicia curso inédito
em Santa Catarina

COMERCIAL
PARALELO
TURISMO

tembro, quando profes
sores e alunos da pós
graduação participaram
de um coquetel de boas
vindas aos 30 participan-
tes, com a presença do

professor Alexandre
Luzzi Las Casas, docen
te da Unicamp, Ma

ckenzie, UEM, que pos
sui mais de 18 livros pu
blicados.

A iniciativa da Unerj
com a especialização é

dar oportunidades de

capacitação para o co

mércio, já que setor in
dustrial conta com pro
gramas do mesmo nível.
A proposta do curso. é

p'ara suprir esta necessi
dade do mercado em

profissionalizar pessoas
que atuam na área vare

jista.
O curso será minis

trado todas as segundas
feiras, das 14h às 22 ho

ras.

JARAGUÁ DO SUL - O
salão da Sociedade Espor
tiva Vieirense ficou peque
no para receber os empre
sários que participaram,
sábado pela manhã, da

programação final do 70
Encontro Estadual do

Empreeender, evento pro
movido pela Facisc e que
ocorreu na sexta-feira e

sábado, com a participação
de aproximadamente 600

empresários de núcleos

setoriais de várias cidades
de Santa Catarina e reali

zado pela primeira vez

fora da capital do Estado.

No sábado, empresári
os das cidades de Porto Centenas de empresários participaram do encontro de sábado

Belo, Lages, Tubarão,
Criciúma, Itapiranga, São
Francisco do Sul, Videira,
Atalanta, Ilhota, Rio

Negrinho, Jaraguá do Sul
e ainda empresários liga
dos ao núcleo da indústria'

JARAGUÁ DO SUL -

Com o objetivo de capa
citar as pessoas que traba
lham diretamente com o

comércio varejista da re

gião, o Centro Universitá
rio de J araguá d o Sul

(Unerj) está iniciando um

�urso de pós graduação
para empresários e pro

prietários e gerentes de

lojas.
Inédito em Santa

Catarina, a especialização
em Varejo pretende de
monstrar técnicas que en

volva'in o comércio, seja
de casa. Pode ser o pai, ir- a empresa de pequeno ou

mão, tio, primo, qualquer grande porte. A proposta
um que tenha a confiança do curso ministrado pela
da vítima. "Por isso as de- Unerj conta com as par
núncias são raras, mas, ao cerias da Câmara de Diri

mesmo tempo, fundamen- gentes Lojistas (CDL) de

tais para acabar com esse Jaraguá do Sul e do Senac

câncer, que determina o do município.
fim de uma vida que está A apresentáção do cur

só começando", reforça o so e o início das ativida-
• des aconteceram nesta se

promotor.
,

Apesar dos dados se- gunda-feira, dia 10 de se-

rem poucos, estima-se que
somente no primeiro tri

mestre deste ano, 146 cri

anças foram vítimas de

agressão sexual em Santa

Catarina. ''A nossa estima

tiva é de que existam 20

casos novos para cada �
que é denunciado", alerta
o promotor, que pede a

ajuda da sociedade para que
o agressor seja punido e a

vítima, tratada.

Compra
2.9860

2.9700

Venda

2.9880

3.0400
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CONCURSO
A Secretaria da Fazenda de Santa Catarina promove concur
so público para o preenchimento de 50 vagas de contador.

As inscrições iniciaramontem e podem ser feitas nas.agências
do Besc, ao valor de R$ 80,00.Aescolaridademínima exigida
para o exercicio do cargo de Contador é a de Bacharel em
Ciências Contábeis, com registro no CRC e deverá ser com-

.

prado somente no ato de posse dos candidatos aprovados.
A remuneração mensal inicial é de R$ 2.068,16, incluindo
salário base, gratificações e demais vantagens. A data da pro
va de conhecimentos foi marcada para o c:lia 26 de outubro,
em F1orianópolis. O concurso público será composto por
duas etapas: conhecimentos gerais (20 questões) e especificas ,

(60 questões).

SAÚDE
A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde
estabeleceu as c:liretrizes e os procec:limentos para o apoio de
estudos e pesquisas para o biênio 2003/2004. De acordo
com o edital de convocação do Programa de Desenvolvi
mento Científico e Tecnológico, publicado em 30 de julho,
serão selecionadas propostas de pesquisa em nove linhas,
temáticas. O documento orienta as instituições sobre como
proceder na elaboração e no envio da proposta. Esclarece,
por exemplo, como os interessados devem apresentar,pro
jetos, quais serão os critérios de seleção e aprovação das pro
postas, qual a documentação exigida, informações sobre o
mecanismo de repasse de recursos, entre várias outras orien

tações.

INAUGURAÇÃO
Nesta quinta-feira, a partir das 18 horas, acontece a inaugura
ção da choperia Bierbude, no Shopping Center Breithaupt

ImERCÂMBIO'
A Sis- Intercâmbio Cultural, promove palestra de orientação
sobre o programa ''Work and Travel" com o palestrante
1im Miller,c:liretor da Geo Vigions (agência de empregos
americana). A palestra acontece no c:lia 5 destemês, das 12 às

13 horas, no escritório da Sis, localizado na Rua Luiz Kienen,
número 67, no centro da cidade. Entrevistas após a palestra.

"Pois é pela graça
que sois salvos,
por meio da fé".

.

D��QJ1��l!çml
IZmItX�$lml(�i1i)1lB
a"Sii�"4'Dl!1l
- Participe! -

Eíésios 2:8a Rua Max Wilhelm, 289
Baependi • Jaraguá do Sul
Fobe: (47) 370·6180

bolhe, mas
sos. Com

dará tudo certo.

I, bra nco e preto.
To u ro - Imprevistos

urgir e alterar
s, inclusive no

: Amarelo,

a

No seu romance,
de de ter liberdade

inke crerne.
Câncer-Cuidado com a

distração no serviço. Na
Istância irá

Cor: Azul, cinza

IINICIATIVA: GOVERNO DO ESTADO LANÇA PROGRAMA PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA

I

/ .

agropccuárro
ainda esta

Censo

}ARAGuA DO SUL - A

partir de amanhã quatro
entrevistadores estarão per
correndo toda a cidade para
a primeira etapa do Levanta

mento Agropecuário Cata

rinense, um programa do go
vemo do Estado que prevê a

realização de ll11l censo entre

todos os estabelecimentos

agropecuários de Santa

Catarina. O lançament« do

programa entre os municipi
os que integram a 24° Secre
tariadeDesenvolvim�ntoRe-

'

gional ( Jaraguá do Sul,
Corupá, Guaramirim,
Schroeder e Massaranduba)
aconteceu ontem pelamanhã,
na sede da Secretaria,com a

presençade representantes da

Epagri, Cidasc, Prefeituras e

secretarias deAgricultura.
A secretaria de Desenvol

vimento Regional, Niura
Demarchi dos Santos desta
cou a iniciativa, que deve tra

zer, a médio e longo prazo,

• • •

Inicia

semana na
.

.

região

Vicky Bartel

Rothbarth mostra kit que será usado pelos entrevistadores

politicas públicas que benefi
ciem o agricultor. Na avalia

ção da secretária, tal progra
ma é de vital importância para
o desenvolvimento do setor

agrícola, que atualmente en

contra-se com as informações
defasadas.

De acordo com o geren
te de Agricultura da Secreta
ria de Desenvolvimento Re

gional,Vilmar InácioAbelino,

20 mil pessoas e gerou lucro
de cerca de R$ 21 mil, sendo
direcionado 25% para a

Asbanco (Associação dos

Bana.nicultores de Corupá),
25% para a secretariade Saú
de do Município. O restante

foi dividido entre o Corpo
de Bombeiros Voluntários e

seminário. O evento benefi
ClOU 60 produtores, 25

artesãos e 15 profissionais que
trabalham com plantas or

namentais, pois todos encon
traram na feira a oporruni-

'

dade de expor os respecti-

o levantamento é uma res

posta aos agricultores, que
sempre questionam a falta de

politicas para o setor. ''Agora
é a vez deles informarem com

precisão e clareza as pergun- ,

tas do questionário", ressalta
Abelino. Segundo ele, as in

formações estão defasadas.
'Temos apenas estimativas. As

informações são antigas e a

sua atualização é importante

vos produtos, divulga-los e

comercializa-los. "Este ano

nossa expectativa é bem

maior, já que a divulgação
foi efetuada em todo o Es
tado de Santa Catarina",
enfatiza o presidente do

Rotary Clube, Luiz Alberto
Hach: A segunda Bananen
fest será realizada entre os

dias 10 e 12 de outubro,
mês das festas no Estado,
fator que o prefeito Luiz
\ '

Carlos Tamanini considera
I

bastante positivopela mo-

vimentação turística.

para que o governo possa im

plantar programas", afirma o
gerente.

O grande diferencial des
sa pesquisa, segUndo o geren
te regional da Cidasc,
FernandoRothbarth, é que ela
será feita usando a tecnologia,
sem o uso de questionários
em papel. Com um kit con

tendo um aparelho de GPS
e um co�putador de mão, o
pesquisador tem condições'
de marcar as respostas e ao

final do dia enviar os resulta
dos via internet.

Em todo o Estado esta

rão trabalhando em campo
1.308 entrevistadores, que
devem investigar, através de

um questionário com 188

perguntas, o modo de vida e

sobrevivência de 240 estabe

lecimentos agrícolas de Santa
Catarina. Em Jaraguá do Sul,
estima-se que existam 1.300

estabelecimentos agrícolas.
(MARIA HELENA DE MORAES)

Gastronomia típicamarcou o lançamento da festa da banana

a

Tarefas ligadas
rão benéficas, A

. CORupA� Salgadinhos
como quibe, croquetes,
pizza, hambúrguer, além de

bolos, bolachas e cachaça,
tudo preparado com um in

grediente em comum: a ba
nana. A culinária típica foi

apresentada no lançamento
da 2' edição da Bananenfest,
realizado sábado, no seminá
rio de Cotupá. O evento reu

nru os patrocinadores"
organizadores da festa e im

prensa.
A primeira edição da fes

ta reuniu aproximadamente

d a será de briga,
Cor: o, preto e azul.

Virgem - Alguém da
f

ASBANCO - Depois de
,

oito anos de trabalho, a As
sociação dos Bananicultores
de Corupá conta com apro
ximadamente 415 sócios.

Um dos integrantes, Valmor
Raul de Farias, explica que a

entidade foi criada para unir
os agricultores e para redu
zir custos na aquisição de
insumos. "O associativismo

proporcionou a Corupá o

título de capital da banana

em quantidade e qualidade",
salienta orgulhoso, (FABIANE
RIBAS)

a vida conjugal,

compreensão.
C�\5���i'Bêgé;ba e creme.
Escorpião -A sua grande

iode de aventura

p ftrejudicar a
c �'�icia conjugal. Cor:y
Branco,' re'bne e vermelho.

�

c

Cor: Vinho, marrom e azul.
Pe ixe s - Não queira

ceção à regra.
clima será de
o, Cor: Laranja,
vermelho.
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Sábado, 12 de julho de 2003

.

Carlos E. Foltran, Dalma Salai e Gilson(Consórcio Ademilar)

Diretoria da Associação dos Corretores de Imóveis com o

homenageado Rolli Bruch

A animada festa contou com a presença de mais de 70
corretores de imóveis de Jaraguá do Sul

o Homenageado Rolli Bruch e esposa Juanira Bruch

Vice-presidente do Creci/SC, Moacir Pasiri com o

homenageado
As corretoras Janete Lorenzi, Roseli
Cecília Rolling

Almir Menegotti Rocha, Moacir Pasin e Nésio Andreata Dieter Janssen e Roseli Piazera, (jt"iv
.J

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Tratar: 275-3227 c/ Nicolini.
(proprietário)

banh., lav., próx. ADV Aurora/
Tritec. R$50.000,00. Tratar:
376-2506 ou 370-2200 c/
Eliziane.

18.000m2, todo cercado, c/
casa, alv., c/ 9 cômodos, Bom
Plante.Tratar: 375-0340.

(proprietário)
. "",. .

unovers
ALUGA-SE - alv., na R: Daniel
Rumpel, lateral da Waldemar
Gruba. Tratar: 372-3192 ou

275-0072. (proprietário)

ALUGA-SE quartos
mobiliados, mensal e diário.
Tratar: 370-3561 c/
proprietária.

CENTRO - vende-se, próx. Duas
Rodas. Tratar: 371-4276.

(proprietário)
BARRA - vende-se, c/
177m2, 4 qtos, COZ., sala,

CZERNIEWICZ - vende-se,
alv., R. ltdoFormigari. 197,
c/ 3 qtos. R$45.000, 00.
Tratar: 9997-2020. Creci
7402

Pesquisa de satisfação
QUATRO RODAS

SCiNICAuzt- E
CLlO AUTHENTfqUE 1.0 16V

Melhore. Compra. 2903
em suas Categorias.

ALUGA-SE - qtos e quitinetes. COHUPÃ - vende-se, ter. c/

Dicave BLUMENAU
322·8800

ITAJAí
348 .. 8460

JOINVILLE
435 ·3700

JARAGuA DO SUL
370·6006 I Consórcio Renanli

Rede Reuault. 183 Concessionárias 110 Brasil. Vale do Itajat e Litoral Norte - se

Para informações sobre preços e condições, inclusive sobre a disponibilidade de estoque, consulte a sua Concessionária Renault para sua região.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



(47)378-1682
378·1691

Rua Roberto Zeidel, 451
Corupá-SC
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275�22341275-2894

Única Loja:
UIJ:iliJO;)l) Plaalnd�1:-k, 2100-
'r11.a NYHl (�atcsfta Uflusr.huUI)

Jih''ufUa ec &Jj. Sill_lta Cmarlna· rene, {.tl} 275-3048

Rua Walter Marquardt, 2270

'Materiais. para COlI$trllção
,

Ferragens e ferramentas
. Material Elétrico

COMO PROJETAR SUA COZINHA

Onde colocá-Iasf
Além da iluminação de teto, você pode usar luzes específicas, que podem ser colocadas em cima da bancada, da mesa de
refeições e do fogão.

-

Quais osmateriais mais apropriados para serem usados nos armários e nas bancadas?
Amadeira revestida de fórmica, que roemo a limpeza.

.

Como ganhar espaço? IM}
O melhor é contratar os serviços de um marceneiro, mas como nem sempre isso é possível, pode-se adquirir armários
modulados, optando pormódulos demenor profundidade.

Existe uma altura certa para' a pia?
Há uma medida padrão, de 75 a 77 centímetros de altura. O ideal é que a pia fique na altura dos cotovelos de quem vai lidar
com a cozinha.

�

Qual adistância apropriada entre a torneira e a cuba?
Essa distância é padronizada pelos fabricantes. Mas a pessoa pode optarportorneiras de cano longo ou mais curto.

A cozinha é uma das áreasmais utilizadas na casa. Por isso, precisa ser espaçosa, prática e funcional
Muita gente sonha em ter vários armários, diversos eletrodomésticos, iluminação adequada e, principalmente, muito espaço
na cozinha. Mas, lntelízmente. nemsempre é possível ter tudo isso em um único ambiente. É preciso termuita poclênclo para �

,

1 adequar seus sonhos e necessidades àsmedidas do espaço.

I !a��!�c�!!�! I Como e.scolher os acessórios para a cozinha e como combiná-los?,

I Antes de escolhê-los, é preciso fazer um projeto especial para a cozinha, adequando as necessidades do dono da casa às

I' I
dimensões que se tem no ambiente. Sóassim pode-se orientar a escolha eo combinaçãodetodos GS acessórios.

,

275 3727 I Quais são os tipos de lâmpadas indicadas para esse ambiente?,

-

I
A mais indicada é a fluorescente, por ser mais econômica e por iluminar melhor, facilitando a limpeza. Iluminação embutido

'R: Alberto Santos Dru�mondt, valoriza muito o ambiente, mas não ajuda na hora da limpeza.
:112 .1,:?:t :Y1Iill,él11l1l:}gllll d() !:;lIli

RuaRDb8fta ZlemaoB, 497 - Clernlewlez

Quais as cores e os tipos de revestimentos recomendados,
que evitam acúmulo de sujeira e poupam mão-de-obra na

limpeza? ,

O revestimento mais higiênico é a cerâmica esmaltado, tanto
para paredes, quanto para pisos. Quanto às cores, é sempre
aconselhável a escolha de tons neutros, como branco, bege,

.

amarelo claro, pêssegoe outras tonalidades suaves.

,;'\11Quais os cuidados que devem ser tomados com relação aos <1
.

eletrodomésticos? ,

O maior cuidado é na escolha da fiação elétrica: deve-se usar

material odequodo para que não ocorra um curto-circuito.

Quantos interruptores uma .cozinha bem-equipada deve
ter?
A cozinha deve ter um interruptor paro cada eoulpomento
instalado e deixar mais um livre para que você possa ligar os
eletrodomésticos que são usados com pouca freqüência.

FRANZNER
Materiais de Construção

, Materiais Elétricos
Hidráulicos - Ferragens
Tijolos - Telhas - Cimento
TinIas e Vernizes

BONATTI
BARRA
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

.216-2000.

FIGUEIRA
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

L 370-4508

r 370-4997

Rua José Theodoro Ribeiro, 2193 - SI 02
_, --

376-1597
376-0786 IIRua Emílio Schulz, n? 40

São Luiz - JarCl9u<5.slg ?lJLJRua F&liciano Bortlllini.n' 1110·Barra du Dio Cem

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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íAGUAiUENTE
I Ve/Ultt de aquecedores
I solares, elétricos e u gás

1372·0705
i
: Rua João Marcalto,
i nO 255 • SI 02 • Centro
'<l���9�.r-. �� �.�.� � .. �ç

_.��.

11;t;t1
Instaladora
Elétrica
11���·n",III:'IICI:>:�';l""):y.,..

R. Paulo Voltolini, s/n' Jaragua do Sul

�
MANNES®
Materiais de Construção .

Ferragens, Eletrodomésticos

3713-0001
Rua 28 de Agosto, 1 S 1 5 - Guaramirim

,

•••ESTA AQUIII!
Consulte nossos anunciantes

Beira Rio - G'Ml'arnín,

Comércio de Materiais
de Construção

373-0391
Rua Estmda Ballalla1 do Sul, .100

IS���1 TIJOARTE
:

H
! IM,i1n'1111fji;\lt%t11

1(47) 374-1910 1/370-3232
.
Rua'Marechal Castelo Branco, 55881 370-2315

,

• Centro· SCHROEDER •

"

IGSUPERMERCADOS ,!i UMZ:
1 i

TIJOTELHAS
Materiais de
Construção ARTEL1\JE

Nosso negócio é concreto

(47) 374-2200 , .

iR: Gustavo Gumz, n" 548
I

iRio Cerro II • Jguá do Sul :
i"._ •.. "._ _., _ " _._ _ " _ .. ._.-'

n'�'·
,-"-=,,

IM�f/l!:o1
AV.PRE�W.GRUBBA,4386
CENTENÁRIO - JGuÁ DO SUL

Av Mal. Castelo Branco, ne 3�Ol
Centro· SCHROEDER

(47) 375·1239

Rua da Saudades, 300
Centro· Corupá • SC

370':'0800
Av. Waldemar Grubba, 1555
Viltll.tI'au • }artlgufÍ do Sul

273·1532
Rua Dorval Marcatto, 80
Loteamento Fírenzi Bairro
Chico de Paula - Jaraguá do Sul

Construindo o seu Sonho!

375-1183
Rua: Jaraguá, 50 • Centro

Corupá - SC

'8ACAN1{�
<

Mat.erial de ConstruçãO Ltitil':<,.

Rua PastorSchneider, 832
Barra do Rio Cerro

Fone: 376-0897
9975-0131

275-3462

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



� CORREIO DO POYO CLASSI

III Casas

ILHA FIGUEIRA - vende-se,
mista, c/110m2,

R$45,000,00, Tratar: 370-
5637, (proprietário)

ITAJUBA - vende-se. mista.
Tratar: 370-2008 c/ Osmar,

(proprietário)

JARAGUÁ ESQUERDO -dividi-se.
Tratar: 9994-4057 c/ Fábio.

OURO VERDE - aluga-se, no 2º

piso. cj 2 qtos e demais dependo
R$250.00. Tratar: 9957-7545.

PENSÃO - aluga-se, quarto e

cozo mobiliado no Rio Mo111a,
Tratar: 370-7698. (proprietário)

PiÇARRAS - procura-se, pj
alugar, na área central, pj
temporada, c/ no miriirno 4 qtos
e 2 camas de casal. Valor até

R$120,00. Tratar: 9122-9867 ..

PROCURA-SE - pj alugar, área
central, Valor até R$350,00.
Tratar: 372-1395.

SÃO uns - aluga-se, de rnad.,
ej 4 qtos. R$240,00. Tratar:
370-7437. (proprietário)

SCHROEDER - aluga-se, grande,
na Vila Paraíso. R$230,00.
Tratar: 9957-7545.

TROCA-SE - casa em Jaraguá
do Sul, por casa ou apto em

CRÉDITO PARCELA

-R$ 15.000,00 R$ 167,00--
-R$ 25.000,00 R$ 277,00-_
_R$ 40.000,00 R$ 443,00__
-R$ 75.000,00 R$ 775,00__
-R$ 100.000,OO R$1095,OO.....___
_'_R$ 184.500,00 R$2024,OO.__

INFORMAÇÕES: (47) 9981-3627 (47) 326-6654 cf Paulo - Qualquer horário

Tirnbó. Tratar: 047 399-1705
após 21:00 ou 9131-4100 cj
Sandro. (proprietário)

VENDE-SE - sobrado, cj 290m2
de área construída, ponto
comercial e residencial, a 700m
da praia de Piçarras,
R$90.000,00. Ou troca-se por
casa em Jaraguá do Sul. Aceita
se proposta, Tratar: 47 347-
0423.

VENDE-SE - no Lot. Firenzi, no
Chico de Paula, alv, de esquina,
cj 116m2, ter. ej 490m2. Aceita
se sítio no negócio. Tratar: 275-
0759 cj Antônio. (proprietário)

VENDE-SE - alv., localizada no

Lot. St,o. Antônio, ej 3 qtos, alv.,

toda murada. R$26.000,00.
Tratar: 9997-2020. Creei 7402

II
ALUGA-SE - cj 90m2, 2 dorrn.e
demais dependências, no

Loteamento Ouro Verde.

R$250,00. Tratar: 9957-
7545.

GUARAMIRIM - vende-se, cj
88m2, ej parte de ter. nos

fundos, a 30m da Fameg.
R$38.000,00 ou troca-se por
casa em Jaraguá do Sul. Tratar:

275-3708. (proprietário) ,

PROCURA-SE - moças ou

NOYO J-{01UZONT'T

rapazes pj dividir apto no

centro. Tratar: 275-2979.

SCHROEDER - aluga-se, centro,
ej 3 suítes, dep. de empregada
e cozo mob. Valor a combinar.
Tratar: 9133-3476.

VENDE-SE - no Ed. Royal Barg,
cj 3 dorm. sendo 1 suíte, sacada
ej chur., cozo 111ob. Entrada +

pare. em 50 meses direto cj
proprietário. Tratar: 275-3070.
Creei 8950.

VILA NOVA - vende-se, no

Res. Jardim das Mercedes,
2 qtos, sala, eoz., bano e

área de serviço. Aceita-se
carro no negócio. Tratar:

370-7316.

TERÇA-FEIRA, 2 de setembro de 2003

Residência em

Alvenaria, nova.
Loteamento Bellavista,

Bairro Amizade

• Garagem p •.)f(.1 2 carros:

• Salas de estar e jantar:
• l.avabo:
• Churrasqueira;
• Cozinha e Copa:
• Despensa
• Lavanderia;
• Dep. De emoregada;
• BWC serviço:
• Sala íntim'::l:
• 1 Suíte Simples:
.1 Suíte cl Closet:
• 1 Suíte Master c/ Closet e
Banheira:

• Acanarnento de alto

pacrão (granito, gesso,
Massa corrída)

Projetos f Execução f
Administração

e Gerenciamento da obra

-Av. Mal. Deodoro da FOJlSoccu, 97,
Ed. Dlonor, sobro loja . Jaragua do Sul

JGUÁ ESQUERDO - vende-se, cj
7.730m2, pr

ó

x , Caic_

R$85.000,00. Tratar: 371-

5512. Creci 8054.
ÁGUA VERDE - vende-se,
cj 375m2, próx. Chopp
Club. R$25.000,00.'
Tratar: 371-5512. Creei
8054.

JOÃO PESSOA - vende-se, cf
1.400m2, cercado cf cerca de
alumínio e portão eletr., cf casa
em alv., cj 2501112, garagem.

. ..

C@m ;!�fhlfltte<

'---i'·- ..

'

;',_-::::./

Empreendimentos
obiliários'Ltda

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.,

Fácil acesso y-'

Excelente localização y'

Privacidade y-'

Totalmente funcional y'

Design moderno y'

Esquadrias de alumínio v'
I
5 opções de planta y'

Uso do FGTS y'

Quando você recebe o seu apartamento t.e Petit, ele vem completo e você ainda pode personalizá-lo a seu modo, fazendo

com que o apartamento fique com o seu estilo. O seu Le Petit já vem com torneira de água quente e balcão americano.

� ,.

para voce que e

qualidadeV
segurançaV

satisfaçãoV
acabamentoV'

Apartamentos

LE PETIT

Mude seu conceito de viver
. b� ..

fjarden� fi
RESIDEN

Plantão no Local

�)

Sala de jogos, Sala de ginástica, Sauna cf ambiente de descanso,
Salão de festas C/ChUlTilsq. e bar, Home Theater,

Piscinaadulto e infantil, Playground,
Ambientes decorados e mobiliados.

Churrasqueira na sacada, ,

Opção 2 vagas de garagem, Dep. Privativo,
Tubulação água quente,
Completo sistema de segurança,

Plantão de Vendas: 24h. Inclusive
Sãbádos e domingos
Fone: (47) 275-3070

-

R iVfilreclllllDeodoro da Fonseca, 972
Royill Barg Center -la'f/lguií do Sul- SC

CONSTRU.
"Inovando C onceítos de Vida"

Lixa 'izaçâo rio Prédio: RIUI eopoldo Mnltui«,
'

Perto do Clube Beirti Rio.

70 meses para pagar
R$ 15.000,00 entrada

saldo direto c/ ,} Cous tru tora

Lazer: Prédio:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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r'RAliÃLiiosC(jM-�Y.��JÓl
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\s\
.

Dedetiza2 (Cupim;
! .

'.' W lavação e P
i··· . +Impe
I .

'O -,

. I,rnpermeli

I'
.

� Trabalham�s onde você precisar
I ...l '4 (cidade, praia, $ítlo, etc•••)
! \;J>- (47) 370-7488 / 370-8870 /9602-3735
L .. �ui:l:J()s(;Kri:llJse, :2�? :Vjlaf'l0ya:J<l�aguá do Sul- se

próx. a Gruta. R$12.000,00.
Tratar: 275-3735. (proprietário)VOCÊ lÁ IMAGINOU SUA EMPRESA

NA MELHOR lOCA"ZAÇÃ,O
DEIARAGUA?

ROY�
RIO MOLHA - vende-se, el
969.480m2, escriturado.
R$150.000,00. Aceita-se casa

ou apto no negócio. Tratar:
9112-5501. (proprietário)

R$95.000,00. Tratar: 370-

0800 comI. ou 370-2468 res.

I (proprietário)

NOVA BRASíLlA-vende-se, el
412m2, lateral R. Tomaz Feo.
Goes. R$25.000,00. Tratar:
371-5512. Creei 8054.

SANTA LUZIA - vende-se, el
terreno, no Lot. Miranda, próx.
a Escola Rui Barbosa. Tratar:
9962-6293. (proprietário)

VENDAS/LOCAÇÕES
Lojas e Salas Comerciais

(Com diversos metragens) VENDE-SE - loja de

confecções, el estoque e

móveis, ótimo ponto,
aluguel acessível. R$
10.800,00. Tratar: 371-
5512. (proprietário)

VENDE-SE - no Lot. Casa nova

II, el 360m2. R$12.000,00.
Tratar: 370-3223. (proprietário)

NOVA BRASíLIA-vende-se, el
496m2, totalmente plano, rua

asfaltada. Tratar: 275-3070.
Creei 8950.

Consulte nossos

prazos de
pagamento.

SCHROEDER - vende-se, centro,
próx. Post Mime, el 450m2•
Tratar: 370-2736 hor. comI.

(proprietário)
VENDE-SE - financiado, em

Camboriú ou troca-se por terreno

financiado, em Jaraguá do Sul.
R$15.000,00. Tratar: 370-
6725. (proprietário)

PiÇARRAS - vende-se, el

CONS"R
..fA,.·' o'

405m2, próx. Candeias. Tratar:

'1 �
N. 372-1395. (próprietário)

"Inovando Conceitos de Vida" �

LOCALlZACÃO:
Rua Marechal Oeodoro
da Fonsec�972- CentroFONE: (4J')27S-3070

VENDE-SE - loja Royal Barg,
ponto já formado, el
mercadorias e mobiliário.
Defronte pI Marechal. Tratar:
275-3070. Creei $950.

TERRENO - vende-se, próx.
Wigando Meyer. R$4.500,00 ou

troca-se por carro. Tratar: 273-
1343 el Andreia.RIO MOLHA-vende-se, 40x50, VENDE-SE - próx. ao Wigando

Meyer. R$4.500,00. Tratar na

R. Ana Karsten, 149, lateral da
Walter Marquardt, el Andréia.
(proprietário)

VENDE-SE - próx. ao Posto
Cidade da Malwee, el :L4x25.
R$12.000,00 a vista ou

entrada de 50% e parcelas.
Tratar: 9101-4807.

(proprietário)

VENDE-SE - padaria, eompl.,
ótimo ponto e clientela, na

Ilha da Figueira. Tratar: 370-
5767.

-

VENDE-SE - comercial,
condomínio centro, el 3.900m2,
totalmente aproveitáveis.
Tratar: 275-3070. Creei 8950.

VENDE-SE loja de

confecções infanto juvenil, na
Reinaldo Rau, el clientela
formada, ótima localização.
Tratar: 372-1390 ou 9953-
9992.

VENDE-SE - pronto pI construir,
el 500m2, em Guamiranga.
R$6.500,00. Tratar: 373-
3455. (proprietário)

VILA LALAU - vende-Se, el
900m2, R. Major Julio ferreira.
R$65.000,00. Tratar: 371-
5512. Creei 8054.VENDE-SE -15x39, el 2 casas

de alv., 1º el 115m2, el laje, 3
qtos, demais dep., 2º el 65m2,
'2 qtos, demais dep. Entradas

individuais, próx. Confeeçções
Carinhoso. R$78.000,00.
Aceita-se carro até
R$20.000,00. Tratar: 426-
8264. (proprietário)

VENDE-SE - loja eompl., no
calçadão da Marechal.
Ótimo preço. Tratar: 9133-
0803.

ALUGA-SE - de esquina, grande, VENDE-SE -loja de confecções,
na Reinoldo Rau. Tratar: 372-' adulto e juvenil e calçados em

1395. geral. Tratar: 370-1657.

-

CURSOS DE EXTENSAO UNERJ
• Patologia das' Construções •

CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO

ADEMILAR o curso tem a finalidade de transmitir fundamentos sobre

problemas decorrentes da má qualidade, aplicação e utilização de
materiais e serviços em obras de construção civil. Identificar a

manifestação das patologias visando a prevenção das falhas e

adoção de técnicas de reparo.
Com parcelas a partir de R$ 199,44 você viabiliza
seu projeto de reforma, construção ou compra do
seu imóvel na cidade, praia ou campo.

Programa:
1.

.

Etapas do processo construtivo e uso na construção civil.
.2 ... Dúrabilidade-de m-ateriais e componentes das eclificaçoes.
3. Origens da Pat()logla.

.

4.' Problemas pat()IÔgicosém:
. ..

= Fundações
Estruturas
Alvenaria

Impermeabilização
Revestimentos
lnstalações elétricas e hidráulicas
Pintura

5. Manifestações:
Umidade
Corrosão
Desagregação
Destacamento
Flssurase trincas

6. Procediment() de reparos

Informações: 275-8200 - Ramais 8249/8253

Cartas de crédito de R$ 20.000,00 a R$ 120.000,00

Lances podem ser também embutidos ou com
,

I FGTS (de acordo com norma do SFH)

Consulte-nos!

extensão@uned.com.br
Empreendimentos
Imobiliários Ltda

Coordenação de Extensão e Relações Comunitárias

CONSULTE-NOS TAMBÉM SOBRE OS DEMAIS CURSOS OFERECIDOS
Rua Epitácio Pessoa, 415 - }araguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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RIO MOLHA - vende-se" próx.
Igreja a 6km do centro, acesso
todo asfaltado. Mini. paraíso, c/
toda infra-estrutura, área c/
20.000m2, c/ terreno pronto p/
construir. Local tipo condomínio
rural somente p/ residências ou

lazer. R$55.000,00. E área de
40.850m2 com chalé de 87m2,
garagem, área de festa c/
churrasqueira, escritório,

galpão c/ quitinete, canil, lagoa,
nascentes e mais terrenos

prontos p/ constr. casa ou

quadras de multi uso/esport.
R$185.000,00. Aceito contra

proposta p/ pgto a vista ou

carro, imóvel de menor valor
como parte do pgto. Tratar: 370-
8563.

.

CORUPÃ - vende-se, terreno/
chácara, c/ 35.000m2, próx. ao
Seminário, área beira-no."
R$85.000,00. Tratar: 372-3063
c/ Egon das 19 às 22 horas.

empregos
CONSÓRCIO UNIÃO - precisa-se
de vendedores externos com,

experiência na área de

consórcios, salário fixo +

comissão. Tratar: 371-8153.

TELE-MARKETlNG - precisa-se
c/ experiência na área de

consórcio, c/ telefone em casa

(trabalho domiciliar), salário fixo

+ comissão. Tratar: 371-8153-
"<,

Consórcio União.

PRECISA-SE - serralheiros, c/
prática. Tratar: 370-4452 ou

9905-0373 c/ Teno.

PRECISA-SE - serralheiros, c/
prática. Tratar: 370-4452.

ENFERMEIRA - c/ prática, se
oferece p/ cuidar de idosos,
ambos os sexos. Tratar: 274-

8010 - ramal 24, c/ Dantas à
noite.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
como motorista, cobrador ou

ajudante, c/ experiência e boas

referências. Tratar: 9909-9936.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
como motorista de caminhão ou

particular, possuo carteira de

carteira de motorista, categoria
A e C. Tratar: 373-6013 c/
Ruan.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
como babá, período integral.
Tratar: 275-0945.

OFEREÇO-ME ,- p/ trabalhar
como babá, meio período, Tratar:
275-0945,

Empresa de Jaragua
contrata Programador

Delphi

Experiência mínima de
umano

Enviar Curriculum para
vagaprog@uol.com.br

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
como acompanhante de idosos,
disponibilidade p/ viagem,
solteira, 33 anos. Tratar: 372-

0871 c/ Eunice.

OFEREÇO-ME - p/1rabalhar
como babá. Tratar: 37,0-
7594,

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar na
montagem de móveis e serviços
gerais. Tratar: 370-3402 ou

9101-4402.
"

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar em
serviços gerais, Tratar: 372-

1017 ou 9955-8035.

CORREIO' DO POVO 7

Cursando: Ensino Médio

Requisitos: Conhecimento Informática, comunicativos

Carga Horária Diária: 08 h

'i6
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA

372-2032

NíVEL SUPERIOR

Cursando: Administração de Empresa-
1Q fase em diante

Requisitos: Domínio em Word, Windows e Internet.

Setor do Estágio: Administrativo

Carga Horária Diária: 08 horas

Cursando: Ciências Econômicas / Contábeis
Requisitos: Domínio em Windows, Word e principalmente
Excel .

Carga Horária Diária: 08 h
,

Cursando: Ciências Computação / Sistemas de

'Informação
Requisitos: Domínio em Windows, Word, Excel e
conhecimento em HTML.

Carga Horária Diária: 08 h

NíVEL ENSINO MÉDIO

Localizado na UNERJ - Bloco A - Sala 1

Empresa de Tecnologia contrata
profissional de informática com
conhecimento em Linux. Possuir

carteira de habilitação.

Tratar: 370-4090 hor. comI.

(47) 370-0251

senac

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS
SENAC2003

Carga Horária: 40h # Período: 30/08/03 a 01/11/03
Sábados (8h às 12h) # Investimento: R$ 320,00 ou 1,+ 1 R$ 165,00

MATEMÁTICA FINANCEIRA COM HP 12C

Carga Horária: 15h # Período: 15 a 29/09/03
2'ª e 5! (1911 às 2211) # Investimento: R$ 72,00 ou 1 + 1 R$ 40,00

FORMAÇÃO DE CRONOMETRISTA

Carga Horária: 2411 #_ Período: 01 a 11/09/03
2Q a 5g (19h às 22h) # Investimento: R$ ,144,00 ou 1 + 1 R$ 80,00

GARÇOM
Carga Horária: 60h, # Período: 22/09 a 05/11/03

2�, 42 e 6� ( 14h às 17h) # Investimento: 180,00 ou 1 + 3x R$ 50,00

Recruta e seleciona para admissão imediata as seguintes vagas:

VAGAS ABERTAS - 01/09/2003

'GARÇON (5728 A) sexo masculino, primeiro grau, experiência
na tunção em hotel ou restaurante

'AUXILlAR ADMINISTRATIVO (5726 A) ambos os sexos,

segundo grau completo, informática, experiência na área contábil

e estoque
'VENDEDOR (5725 A) ambos os sexos, experiência em vendas,'

possuir informática

'PINTOR (5717 ES) sexo masculino; com experiência em solda

mlg
'CONSULTOR DE VENDAS (L) ambos os sexos, com experiência
em vendas em RH, segundo grau' completo, se possível possuir
veículo

'ESTILlSTA (5691 A) ambos os sexos, experiência na função
'VENDEDOR AUTÔNOMO (5671 A) com experiência em vendas,

se possível possuir veículo e celular

'MÉDICO DO TRABALHO (5644 L)
'VENDEDOR (5655 A) ambos os sexos, segundo grau completo,
se possível experiência em vendas, preferencia com habilitação,
e bom conhecimento da regiãc:
'COSTUREIRA (5562 EL) preferencia sexo feminino, primeiro

grau, experiência em máquina reta,

'VENDEDOR EXTERNO (5540 A)I - ambos os sexos, segundo

grau, experiência na área de comunicação (rádio, jornal, tv,

revista), veículo próprio,
'ENéARREGADO GERAL DE COSTURA (5422 A) - ambos os

, sexos, segundo grau, experiência na função, ter habilitação se

possível, conhecimento de planejamento de costura,

'AUXILlAR TÉCNICO IV (5334 ES) - sexo masculino, acima de

dezoito anos, formação em técnico eletrónico, ou eletrotécnico.

'OPERADOR DE PRODUÇÃO - trabalhar nas áreas de produção
do ramo metalúrgico ou alimentos, primeiro e segundo grau

completo, sexo masculino,

'AUXILIAR DE PRODUÇÃO: experiência em montagem de móveis

e ou esquadrias de alumínio

FRESADOR - CALDEIREIRO - FERRAMENTEIRO

SERRALHEIRO - TORNEIRO MECÃNICO

VAGAS BREITHAUPT

'EMPACOTADOR (5701) ambos os sexos, segundo grau
'GARAGISTA (5730) sexo masculino, primeiro grau
'AUXILlAR DE DEPÓSITO (5698) sexo mascutlno, primeiro grau

completo
'CONFEITERIO ambos os sexos, para trabalhar em Guaramirim,
ter experiência
'AUXILlAR DE CAIXA (5663/5689/5677 /5724/(700) ambos

os, acima de dezeseis anos

'CAIXA pARA ESTACIONAMENTO (5571) ambos os sexos,

segundo grau completo
'CAIXA (5613/5686/5676/5707) ambos os sexos, segundo

grau completo
'AJUDANTE D,E CARGA/DESCARGA (5533) - sexo masculino,

primeiro grau

'SEGURANÇA (5528) - sexo masculino, primeiro grau, com

curso de vigilante" para trabalhar quinta a sábado terceiro turno

'CONFERENTE (5623/5667) - sexo masculino, segundo grau,

'MOTORISTA DE CAMINHÃO (5414) - sexo masculino, primeiro

grau completo.
·VENDEDORJ5468/5568/5558/5587/5712) - ambos os

sexos, segundo grau, experiência em vendas para Jaraguá/
Brusque e Joinville.

Rua Jorge ezerniewicz, 1245 (Rua do Hospital) ,

ex. Postal200 - eEP 89255-000
Fone (47) 371-4311 Fax (47) 275-1091

recrutamento@humana.com.br www.humana.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



R$ 15.800,00
R$ 13.500,00
R$ 16.800,00
R$ 5.500,00
R$ 12.500,00
Ri 78.000,00
R$ 19.900,00
R$ 11.500,00
R$ 3.900,00
R$ 13.500,00
R$ 10.900,00
R$ 22.800,00
R$ 12.000,00
R$ 12.900,00
R$ 22.800,00
R$ 9.900,00
R$ 15.500,00
R$ 8.500,00
R$ 8.900,00
R$ 35.000,00
R$ 5.800,00
R$ 6.000,00
E# 19.800,00
R$ .3.500,00. " .'

fjFf148<J1l.GJia·

Fiesta Street 02 prata G

Pick-up Corsa 1.6 01 branco G

Corsa 4p, 1.6, ac., d.h 01 branco G
Honda NX 200 01 preta G
Gol Speciat, a.c. 00 branco G
VW 16 . 200 truck-baú 00 branco O
Parati GTI 16v 99 vermelho G
Ka 99 prata G
Honda CSX 200 straca 99 verde G
Gol 4p

,

99 verde G
Palio EL, cl ar 1.5 97 bordô G

Slazer 2.2 97 branca G
Gol 1.0 compl. 97 branco G

I Corsa Sedan, GL, 1.6 97 branco G
Slazer 2.2 97 branco G
Palio EX 96 laranja G
Golf GL cornpt. 96 azul G

Escort Hobby 96 azul . G
Escort L . Euro 94 vermelho A
MS 709 carroçeria 93 vermelho O
Chevette OL 91 branco G'
Pampa 1.8 90 verde G
F·1000 89 amarela O

Motoes 4500X
'.' 88... çlnza

.... G.
·

.•·MCtU:f!l1,i f'b8/M:e ild e(ll�ro·� a

Av. Waldemar Grubba • Jar�guã do S�I • se

HONDA CG 125 KS

CELTA 1.0

PALIO YOUNG

ESCORT GL, COMPLETO
CORSA SEDAN

KA GL 1.0

GOL GIII C/ AR, ALAR, TRAV.
MAREA WEEKEND ELX 2.0, 20V
CORSA SEDAN SUPER

CORSA WIND

GOL SPECIAL + RODAS

GOL CLll.6

TEMPRA SX 8V

CORSA SUPER 4P - TRAVAS E ALARME

GOLF GL COMPL (-AR)
GOL CLl1.6

ESCORT GL - TRIO E DH

CORSA GL 1.4

CORSA WIND

OMEGA GLS

GOL CL 1.6

VERDE

BRANCO

VERDE

PRETO

PRATA

PRETO

VERMELHO

CINZA

VERDE

VERDE

VERMELHO

AZUL

AZUL

VERDE

AZUL

AZUL

BORDO

BRANCO
PRATA

VERDE

BRANCO

2003

2001

2001

2000
2000

2000

2000

1999

1999

1999

1999

1997
1997

1997

1995

1995

1994

1994

1994

1993
1989

ele
···Ebl1·é.·:'a:;7·0.1'a·s·:·······/. ..

FIAT Tempra 96 Branco' R$ 9.500,00
Palio ED, 2p' 97 Branco R$ 9.700,00

VW Gal, 4p 99 Branco R$ 13.200,00
PassatAlemão, compl.+ Aut.. 95 Cinza R$17.800,00
GolMI 98 Branco R$11.000,00
Gal MI 97 Vermelho R$10.500,00
Saveiro 96 Branca R$ 9.000,00
Logus CLI 95 Prata R$ 8.900,00
Gol 83 Prata R$ 3.000,00
Voyage 84 Branco R$ 2.500,00
Santana Quantum 96 GNV R$12.500,00

GM Quantum CLI 93 Cinza R$ 8.900,00
Kadett 92 Cinza' R$ 6.500,00
Omega 93 Grafite R$ 12.500,00
Corsa 95 Preto R$ 8.900,00

FORD Escort Hobby 95 Azul R$ 7.300,00
Verona GLX 96 Azul R$ 9.700,00
Escort 95 Cinza R$ 9.000,00

RENAULT Clio,·ar 01 Bordô R$16.500,00

.
Av. Prefeito Waldemar Grúba, 3747 ,;,:..Iâraguá do Sul

GM
Branco
Verde
Vermelho
Branco
Prata

Branco
Prata
Cinza
VW
Vermelho
Branco
Vermelho
"Azul
FORD
Branca
FIAT

.

Vermelho
Preto
Preto

Bege
RENAULT

Clio RN 1.0 16v compl. Prata 01 G

2cf:y;·.P.R�t�!_O·WALDEM"R��!�A,··3�_!I9·'.; BAi����IEiRA·�l���!1.�_���

Palio ED
Uno Mille EP
Palio EDX
Uno 1.5

01
01
98
97
96
96
93
90

02
99
98
96

99

98.
96
96
88

G
G
G
G

D

G
G
G
A

Celta
Corsa Sedan
Vectra GLS comp.
Vectra GLS cornpl.
Vectra GLS
Corsa Super MPFI
Chevette DL
Kadett SL/E

Gol Special
Gol Special
Gol 16v
Santana

F·250 XLT compl.

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos
, .

neqocros
neste espaço!

S-10gab.,
F-250
Twister

Celta

, CorsaWind
'Astra

Kadett

Peugeout
Go11,6 CLI

Corsa

Gol

Uno

Tipo
Tempra

.

MonzaGLS

D-20 gabinada
BelinaGLX

6eiL GNV

03 prata
02 vermelha

02 prata
99 branco

99 branco

97 cinza

97 verde met.

96 branco

96 branco

96 branco

95 bordo

95 branco

93 preto
92 cinza

89 bordô

89 bordo

compl.

el partida, 2� dono

cl opc..
2p
2.0 completo
c/ opc.

303 NX, completo, 4p
e/ope.
cy opc,

1.0, plus
4p, trio elétrico

compl.
cornpl.
cornpl.
compl.
álc., d.h. 1.6

GM
Corsa Sedan, 1.0, a.q., d.t., v.e., t.e.
Corsa Sedan 1.0, alarme, t.e., a.q., d.t.
S-10 Deluxe, compl.
S-10 2.0·GNV, travas, alarme
Kadett SL, 1.8, álcool, I.t., d.t., a.q.
Vectra GLS 2.0
Pick-up Carie 1.3, d.h.
Monza GLS 2.0, cornpl. -ar
Monza SLE 2.0
Corsa wind, 4p, I.t., d.t., a.q.

Escort 1.8, 16v, 4p, compl. - ar

Escort 1.6
Escort 1.8L
Escort GL 1.6
Escort GL 1.8 a.q.
Pampa 1.6

VW'

'99
98
91
97
97

99
94
85
91
94

99
00
98
97
92
97
99
95
88

branco
branco
azul
verde
prata

branco
azul met.
bege
azul met.
azul met.

Rua João Januário Ayroso, 65
371-5343 - (47) 9903-2936

Palio EX 1.0 I.t., d.t., a.c.
Fiorino Furgão 1.5
Uno Mille, limp. desemb.,
Palio Weekend 1.5, v.e., t.e., I.t
Uno Mille SX, 2p, t.t., d.t., a.q.

Gal MI 1.0, 2p, cornpl.
Goll.0
Gol S, 1.8, álcool
Apollol.8
Goll.0

FORD
98
88
93
87
92
95

branco
cinza

azul
vermelho
cinza
branco
azul met.
verde met.
verde

chumbo
azul met.
cinza
dourado
azul met.
cinza

Fiat Strada 1.5
Dakota pick-up 6ciL gas,
Corsa Wind, 4p
Titan
Gol MI 1.6, gas.
Corsa MpFI 1.6 gas.
Pick-up corsa Gl
Kadett llght, 1.8, álc.
Escort hobby, gas.
GolCl
Gol Cl, 1.6, gasolina
CBX 450, gasolina
Escort
Escort l 88, álcool
Monza SlE, 1.8, compl.
Voyage 1.6 gas,

. Caravan GNV, álcool
Fusca 1300
Fusca 1300, gasolina

01
99
99
98
97
97
96
94
94
91
89
89
88
88
87
82
81
78
73

branco

preto met,
branco
roxa

vermelho
branco
bordô
bordo meto
bordô
prata
branco
azul
cinza
verde

bege
cinza

prata
branco
bege

azul

SPORTCA&
FONE/FAX: 370-3021

Golf, 4p, a.c., D.h.

logus, 2p, comp.

Gol, 2p, comp.

Gol, 2p, básico

Uno, EP 4p compl. (-ar)

Uno, 4p, compl.

Kadett, 2p, com ope.

Escort, 2p, motor 1.0

Del Rey 2p, Gl

Go11.6 ale.

Chevette 1.6 alc.

Fusca

95

94

97

96

96

96

95

95

89

86

84

83

prata

bordo

bordo

azul

bordo

branco

bordo

branco

dourado

dourado

branco

'� r"
L_ �'1 .-ii!
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Veiculos

Corsa Wind, 4p
Uno Mille EP 4p
Gol Special, 2p
CorsáSedEln,4p
rEscort $W,4p· •. ,

Paliei,2p
'.

Kadett Gl,2

CorsáWindG
Escort Gl,2p.
Santana el, 4p

371·4225

Rua Walter M�rquardt, 1850 � Barra do Rio M
.

372-0676
WILLIAM veícUlOS
FONE: (47) 374-1117 9975-0117
Rua Marechal Castelo Branco, 3549 - Centro - Schroeder

Escort L 1,6
Prêmio 1.5
Uno 1,0
Omega GL 2,0 4p
Opala Diplomata 4p
Opala Diplomata 4p GNV
Vectra GLS 2.0 4p
Uno 1.0 2p
Gol GIII 1.0 4p
Fiorino Furgão
Gol Special
Belina L 1.6
Corcel Ii
Brasília
Uno 1.5R
CG 125 Titan
CG 125 Titan
CG 125 Titan
CG 125 Titan KS
Today 125
CBX 200
XR 100.
Bis 100 KS
.Gaiola motor AP 1.8
Tipo

Preto
Verde
Branco
Branco
Bordo
Azul
Grafite
Bordo
Branco
Branco
Branco
Cinza
Branco
Cinza
Azul
Vermelha
Vermelha
Vermelha
Prata
Preta
Preta
Branco
Vermelha
Amarela
Preto

91
91
97
94
91
92
98
96
00
94
02
87
81
78
88
97
98
98
01
91
01
97
99

95

R$ 6,500,00
R$ 5,000,00
R$ 9,500,00
R$ 12.700,00
R$ 9.900,00
R$ 12.500,00
R$ 18.000,00
R$ 7,900,00
R$ 15.500,00
R$ 7,500,00
R$ 12.500,00
R$ 4,000,00
R$ 2.800,00
R$ 2,000,00
R$ 4.900,00
R$ 2.800,00
R$ 2,800,00
R$ 2,900,00
R$ 3.500,00
R$ 1.900,00
R$ 5.000,00
R$ 4.200,00
R$ 2,800,00
R$ 4,000,00
R$ 7.000,00

+ 13x R$ 272 12

11-0802 311-8281
Iveeo - Furgão

CG 03 R$ 3,800,00 Honda Civic LX - eompl.
Gol 16V4p 99 R$13.500,00

GolMI 97 R$ 9.600,00
Kangoo 1.6 - eompl.

Corsa Super 97 R$ 9.300,00 Clio RT - top de linha

Gol 92 R$ 6.400,00 Parati i.s cf a.c. f d.h.
f

F-1000 91 R$ 26.000,00 Gol Plus 16v

Elba 89 R$ 4.000,00

Escort 88 R$ 4.500,00
Siena ELX - eompl.

Escort 87 R$ 4.000,00
Uno EX - cornpl.

Chevette 86 R$ 3.500,00 Corsa Sedan Milenium

Uno 85 R$ 3.300,00 Celta cf ope.

GoI1.6, álcool 85 R$ 3.500,00 Corsa Sedan GLS 1.6

Corcel I 72 R$ 2.200,00
Fiesta c/ trio

�ua Walter Marquardt,1250 - Rio Molha - Jaraguá do Sul- Santa Catatina

Branco 99

Prata 98

Cinza OI

Branco OI

Branco OI

Prata 02

Branco OI

Prata 99

Cinza 02

Prata 02

Branco 97

Azul 98

Dakota cab, Simples, completa, ,equipada vermelha 00 D

Audi 56, top de linha, 4x4, turbo, 6 marhas prata 95 G

Mercedes conversível 450, 6ci! amarela 7'2 G

Vectra GLS compl. branco 98 GNV

Logus CLll.8 bordô 95 G

Verona GLX 4p

D-20 dupla, cornpl., --Couro, tv, cd, turbo

branco 94 G

branca 86 G

Diplomata compl. 6cil., Como, automático, 4.1 bordô 91 G

Voyage CLll.8 prata

XR200 branca

Uno 1,0 verde

Gol CL1.6 preto

Escort Hobby dourado

'95 A

99 G

94 G

94 G

94 G

370-2227 / 9975-1804
Av. Preto Waldemar Grubba. 3841 - Jaraguá do Sul

Branco
Verde
Azul'

.

Cinza
Branco
Preto

.

Cinza
Prata
Verde
Branco

Fone/Fax:

275-1132
Polo Classic 1 .8 Ml, 2001 , Prata

Opcionais: ar condicionado, direção hidráulica e trio elétrico
Uno Mille fÉ, 2p, 1996,Cinza
Opcionais: básico

Corsa Wind 4p, 1999, Verde

Opcionais: ar quente, limpador, desembaçador
Peugeot 306 Selection, 1999, Cinza

Opcionais: direção hidráulica, vidros e travas elétricas
Golf 1.6 4p, 2001, bege

Opcionais: ar condicionado, direção hidráulica, trio elétrico, rodas
deligaleve
Passat turbo 1.8, 2001, Azul

Opcionais: ar condicionado digital, direção hidráulica, trio elétrico,
air bag, rodas de liga leve, abs, CO
Clio RT 1.0, 8v, 2000, Prata

Opcionais: ar çondicionado, direção hidraulica, trio elétrico, faróis,
air bag duplo, rodas de liga leve, CO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



10 CORREIO DO POVO

IOFEREÇO-ME - pI trabalhar
como telefonista, recepcionista
ou vendedora. Tratar: 9992-
5281 cl Joicele.

, OFEREÇO-ME - pi trabalhar
I como dama de compania, cl

II experiência
e cursando técnico

em enfermagem. Tratar: 371-
2455 cl Alice. .

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como estampador, cl

experiência, ajudante de
motorista ou auxiliar de

pedreiro. Tratar: 373-3787 ou

9993-1751.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como ajudante de motorista,
servente, montador de móveis,
serralheiro, serviços gerais.
Tratar na R. Humberto Bortolini,
fundos nº 60, Jaraguá Esquerdo'
cl Luiz Mauro.

.--_.------------------------.

VAGA PARA 1 VENDEDOR VIAJANTE

I Requisitos: carro próprio, celular, disponibilidade para

: viagens e experiência em vendas.

I Abrangência: Região de Jaraguá do Sul até planalto Norte.
I Empresa ofereci: Clientela formada e boa remuneração.
I Segmento: farmáoia, supermercado e outros.
: Contato para entrevista a partir de segunda feira (12/08)

I

I Tel.: 047.9112.7486 com Guasselli.

veículos
BLASER - vende-se, 97, DLX,
azul. R$20.000,00 + 7

,.'

CLASSI
parcelas. Tratar: 371-9607.

C-lO - vende-se, pick-up, 70,
diesel, impecável. R$9.000,00.
Aceita-se troca. Tratar: 376-

1854 hor. comI.

CORSA - vende-se, pick-up, 97,
cl a.c., d.h. e kit gás GNV.

Tratar: 9133-0803.

CORSA - vende-se, bordá,
1.0,95, des. tras. E diant., ar

quente e frio, alarme, tr.

elétr., som automotivo.

Entrada R$6.000,00 + 18x

R$292,00 ou R$10.000,00 à

vista. Tratar: 376-2206 cl
Alex.

TERÇA-FEIRA, 2 de setembro de 2003

CORSA -vende-se, wagon, 16v,
01, 23.000km comp. + a.c. R$
18.300,00. Tratar: 9953-5541

(12:00 ou após 17:30)

KADETT - vende-se, 2.0, 97,
gas. R$10.300,00. Tratar:

9112-5501 cl Rogério.
\

MONZA-vende-se, SL, 93, alc.
R$7.700,00. Tratar: 9112-

5501 cl Rogério.

:- ,2.7...5;.2,2.:7...3 _

I�_v, P_ref"l�o""'aldemar Gru�b",_2�!;- Ja�aguá d� _Sulj �:maU - l"elbert@uoLcoll1.br!

compra - vende - troca
financia - novos e usados

verde
azul
verde
azul
verde
azul
branco
bordo
branco
azul
branco'
.amarelo
bor�9'

•

prãta., '

bordo
"

azul',
'

'., azul
,

grafite
dourada
branco
azul meto

, azul per.
branco
branco
plnk �$

,� verde

Titari êl pa'rtida
Palio EDX, 4p
Parati
Uno ELX, 4p
Santana Evidencia
'Uno

Voyage
Santana Quantum
Palio EX 4p
Uno CS
'Fusca
fusca
Escort ';,',

.Titan';ES
:Golf;'

,

Fiesta
Ford"Landau
S�lO
Belina De'IRey 1.6
Gol

'

Pick-up Corsa
Gol 1.8 4p, compl.
Fusca
Chevy
Ford Landau
Monza, GL" •

OFEREÇO-ME - pI trabalhar como
dobradeira, revisora, cl experiência,
babá ou diarista. Tratar: 373-3787
ou 9993-1751clNoeli. CHEVETTE-vende-se, 78, bom
__________

- estado. R$1.800,00. Aceita-se
troca. Tratar: 273-6242 ou

9133-9510.

Tel: 371-7212 Cei: 9963-7641
Av. Pref. Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau

S-10 - vende-se, de luxe, 96,
gas/GNV. R$18.500,00.
Tratar: 9112-5501 cl Rogério ..

TEMPRA - vende-se, 95, 4p,
compl. R$6.800,00 + fncto.

Tratar: 376-3684 ou 273-

6242.

CITY PICK-UP - vende-se, 84.

R$2.500,00. Aceita-se troca.

Tratar: 273-6242 ou 9133-9510.

FIORINO - vende-se, 97. Tratar:
9992-3310.VECTRA - vende-se, GLS, 94,

compl. R$10.700,00. Tratar:

9113-5840. PALIO - vende-se, 98,

CIA
'PEÇAS ACESSÓRIOS - OFICINACOMPRA - VENDA - TROCA - FINANCIA - CONSÓRCIO

W 370-5999 � 370-9995

Av.: Prefeito Waldemar Grubba, 3.449
Rua: João Januário Ayroso, 65

TABELA DE USADOS
_ ... _ •• _ ••• _ •• _ ••••••••_ ••• _ •• _ •••••••• _ ••••_._._......_._ •• ___._ •• H •• __ •• _ ••••• __ •• __ .... __ ._ ... _. __ ........__ . __ ... __ . _ _._----_._.__ .... _._ ... _-_._----_._._ ...

C 100mz ES OKM VERDE
_.__._----_.��--

C-IOOBIZ KS 00/00 VERMELFIA
. __ ......._-_ .. _ ........_._ ... __._ ....... _ .. _-_.__ ......-._--_ ...._ .. ........_--_ .._----_._--- _ ...�._----_._------

C-100 BIZ KS 01101 PRETA
CRYPTON TI05 E OI/OI VERMELHA
WEB 100SUNDOWN OKM VERMELHA
CG 125 KS 02/02 AZUL
CG 125 KS 02/02 VERMELHA
CG 125 KS o l/O 1 PRATA
CG 125 KS OKM VERDE
I------_ .._._._._;-�--_.__ .._--

CG 125 KS OKM PRATA
CG 125 ES OKM AZUL
CBX 200 STRADA 98/98 ROXA
CBX 200 STRADA 99/99 VERMELHO
VIRAG0250S 97/98 PRETA
YBR 125 E 01101 AZUL
-_ .. __ ...._-------_ .. _ ...._--_.-e-------_.----------

YBR 125 K 01/01 PRETA
VT 600 SHADOW 01101 PRE'IA
CB 500 02/02 AZUL

. ,

Horário de Ate'ndimento 08:00 as 18:30 - sem fechar para o almoço
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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lug., a.c. duplo, vidros, direção,
compl., nova, parto Tratar: 373-
5030 ou 9957-3751.

FUSCA - vende-se, azul, 69,
todo orlg., bom estado.

R$3.000,00. Tratar: 273-0651
ou 9124-3951.

1.0, gas., 94. Tratar: 370-8113
ou 9952-7333. COMPRO

CONSÓRCIOS

CG - vende-se, Titan, 95.

R$2.500,00. Tratar: 273-

6242 ou 9133-9510.
ESCORT - vende-se, 1.8, 16v,
98, compl., computador de

bordo, GNV. R$.16.500,00.
Tratar: 370-8030.

40.000km. R$10.000,00.
Tratar: 370-8615.

COMPRA-SE - veículo cl dívida
até R$300,00 mensais. Tratar:

273-1313.

DE CARROS E
CAMINHÕES COM MAIS
DE 15 PARCELAS PAGAS.
E MOTOS ACIMA DE 20
PARCELAS PAGAS.
PAGO À VISTA.

Tratar: (47) 9951-3905

DT - vende-se, 180, pI trilha,
87, freio a disco, toda

revisada, ótimo estado.

R$1.500,00. Tratar: 273-

6242 ou 9133-9510.

FUSCA-vende-se, 72, orlg., cl
som. R$3.000,00. Tratar: 275-
1133 cl Márcio.UNO - vende-se, Eletronic, 94,

cinza, limp. tras., ar quente.
R$6.500,00. Tratar: 371-6056.

CLlO - vende-se, Hatch, 00, 1.6
RT, prata, airbag duplo, d.h., a.c.,
CO original, controle satélite de

som, t.e. 5p, trava pI crianças,
rodas de liga leve. R$
21.000,00. Tratar: 370-8928.

F 1000 - vende-se, diesel, 79,
marrom, em perfeito estado.

R$10.500,00. Tratar: 9909-
0545.

GOL - vende-se, Plus, 16v, 01,
impecával, 4p, a.c., d.h., tr. evidr.
elétr., 31.000km, único dono.
Tratar: 372-1782 ou 9955-

9782.

lAMBRE-TA - vende-se, vermo

e branca, 65, motor novo,

toda reformada, emplacada.
Tratar: 376-2805 ou 9134-

3170 cl Elias após 14:30.

R$1.200,00 ou troca-se por
mat. de construção. Tratar:
370-9850 manhã.

F 1000 - vende-se, 94, super
série, cl a.c., tr. elétr. e capota
de fibra. R$25.000,00. Tratar:
370-5767.

BELlNA - vende-se, LOO, 80,
gas., 1.6. R$1.700,00. Tratar:
9909-0545.

GOL - vende-se, 85, cl aros
esporte, gas., ou troca-se por
moto em ótimo estado. Tratar:

275-3708.

l-200 - vende-se, cabine dupla,
95, a.c., 4x4. R$ 30.000,00.
Aceita-se carro de menor valor

no negócio. Tratar: (47) 9102-
0009 cl Santiago.

BIZ - vende-se, 02/03, cl
parto elétr., vermo Entrada

R$1.300,00 + 14x

R$275,00. Tratar: 371-

2100 ou, 9991-9398 cl
Cinthya.

F 1000 - vende-se, dupla, 85,
turbo, nota fiscal. Tratar: 9979-
1437.

HONDA - vende-se, Dream ,

94, vermo e branco, dois

pneus novos, em ótimo

estado. R$2.000,00. Tratar:
370-2200 ou 376-2506 cl
Eliziane.

BELlNA - vende-se, 80, em

excelente estado. Tratar: 273-
1313.

GOL - vende-se, 81, cl motor
novo, reformado, doc. em dia.

R$2.200,00. Tratar: 370-
2217.

RENAUlT - vende-se, Scenic,
RXE, 2.0, 02, câmbio

automático, prata, couro, cd,
cornpl., único dono, 24.000km.
Tratar: 9995-4491 cl Rosa.

FIESTA - vende-se, 97, verm.,
5p. R$10.000,00. Tratar: 276-
0090 cl Claudia.

BELlNA - vende-se, 73, latoaria
em mau estado, motor bom.

R$1.200,00. Tratar: 274-8010
- ramal 24, cl José.

BIZ - vende-se, Honda, 02,
verm., cl part., cl 7.000km,
cl 3 meses de garantia.
Tratar: 9135-7729.

GOlF - vende-se, GL, 95, 4p,
ótimo, parto Tratar: 9979-1437.FORD KA-vende�se, 00, prata,

limp. tras. R$11.800,00.
Tratar: 371-6056.

SAARA - vende-se, NX 350,

roxa, 97. Tratar: 370-2727

cl Fernando.
CORCEL - vende-se, 76,
marrom, relíquis, em ótimo
estado. R$2.700,00. Tratar:
9909-0545.

PARATI - vende-se, GL, gas.,
1.8. Tratar: 370-4299 cl
Luciano.

CG - vende-se, ES, Okm, cor
a escolher. Entrada

R$1.300,00 + 34x

R$178,00. Tratar: 9909-

2000.

PAMPA - vende-se, prata, cl
capota, 88. R$5.500,00.
Tratar: 371-3598.

1113 - compra-se, de

preferência financiado. Tratar:
372-0108.

TITAN - vende-se, 97, verm.,
ou troca-se por Titan a partir

.

de 00. Tratar: 370-6954 ao

meio dia.

PASSAT - vende-se, 82, bom

estado. R$1.800,00. Tratar:
273-6242 ou 9133-9510 ..

COURIER - vende-se, 98, 1.3,
a.c., d.h., vidro e tr. elétr., prot.
de' caçamba e capota.
R$12.500,00. Tratar: 9113,
5840. ,

F4000 - vende-s e .. cl
carroceria, 82. R$17.800,00.
Tratar: 373-3455.

CG - vende-se, -Titan, '96,
verrn., ótimo estado. Entrada

R$1.500,00 + 12x

R$140,00. Tratar: 372-

0391 ou 9965-8875.

QUANTUM - vende-se, CU, 1.8,
gas., 96/96. R$11.000,00.
Tratar: 370-1341.

COURIER - vende-se, pick-up,
01, 1.6L, bca, motor Zetec
Rocan. R$16.200,00. Tratar:
371-6056.

FUSCA - vende-se, 82, bco,
1300. Tratar: 9111-7436.

MÓDULO - vende-se, central

eletrônico, pI Uno 1500. Tratar:
9111-8542.

CG - vende-se, Titan, KS, 01.
R$3.800,00. Tratar: 273-

6242 ou 9133-9510.

FUSCA - vende-se, 71, azul,
reformado. R$1.700,00. Tratar:
9909-0545.

AGRAlE - vende-se, 90, pI
trilha, motor mexido.ESCORT - vende-se, hobby, BESTA - vende-se, GS, 99, 12

TELEFONIA
(Instalação e Assistência Técnica)
Centrais telefônicas (PABX)
Placas de expansão pI centrais
Telefones e fax
Aparelhos para televendas (headset)
Atendedores automáticos
Espera telefônica personaHzada
Identificadores de chamadas
Gravadores de ligações
Campainhas auxiliares industriais
Cabos telefônicos
Tomadas e Plugs
Sistemas de proteção
Fontes e baterias pi telefonestelefonia e segurança REDES DE INFORMÁTICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Cabos (upt cato 5e)
Recks Fechado 19"
Patch Panei 20 portas 24 portas 19"
Patch Cable CAT 5e
Instalação cabeamento estruturado
Conectores

A melhor opção para sua empresa,
escritório e residência.

Produtos e serviços para telefonia,
.

redes de informática, segurança
eletrônica e automação de condomínios.

SEGURANÇA ELETRÔNICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Portão eletrônico e ínterrones
Cancelas automáticas pi portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (PIB e Colar)
Micro Câmeras (P18 e Coloridas)
Alarmes e sensores infravermelho
Sistemas de gravações de imagens

,

AUTOMAÇÃO PARA PRÉDIOS
DE APARTAMENTOS
(Instalação e Assístência Técnica)
Porteiro eletrônico coletivo
Portão eletrônico de alto fluxo
Alarme de incêndio
Iluminação de emergência
Instalações de sistemas telefônicos coletivo
Monitoramento de imagens (coletivo e individual)

VENDAS E SERVIÇOS: Rua: Onélia Horsf, 104· Vila Lenzi· Jaraguá do Sul· se I ema;l:makefel@terra.com.br· Fone/Fax: (47) 371.7007

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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diversos
SIMPATIA PARA EMAGRECER CHICO XAVIER

Quarta-feira pela manhã coloque 112 copo de agua e dentro dele o

número de grãos de arroz correspondente aos quilos que deseja
perder. Não coloque graões a mais, pois os quilos perdidos não

serão recuperados. À noite beba a água deixando Os grãos de

arroz, completando novamente com 112 copo de água.
Quinta-feira pela manhã em jejum beba a água deixando os grãos
de arroz, completando novamente com 1/2 copo de água. Sexta

feira pela manhã em jejum beba a água desta vez com os grãos
de arroz junto. 'É importante conservar o mesmo copo. Não faça
regime, pois a simpatia é infalível. Publique na mesma semana.

Agradece E.P.H.

SIMPATIA PARA EMAGRECER CHICO XAVIER

Quarta-feira pela manhã coloque 112 copo de água e dentro dele o

número de grãos de arroz correspondente aos quilos que deseja
perder. Não coloque graões a mais, pois os quilos perdidos não

serão recuperados. À noite beba a água deixando os grãos de

arroz, completando novamente com 112 copo de água.
Quinta-feira pela manhã em jejum beba a água deixando os grãos
de arroz, completando novamente com 112 copo de água. Sexta

feira pela manhã em jejum beba a água desta vez com os grãos
de arroz junto. É importante conservar o mesmo copo. Não faça
regime, pois a simpatia é infalível. Publi9,ue na mesma semana.

Agradece F.F. I J.L. I M.G.

o VERÃO ESTÁ

CHEGANDO. ENTRE EM

FORMA. SEM FOME E COM

MUITA SAÚDE.

AVALIAÇÃO GRÁTIS.

MARQUE SEU HORÁRIO.

LIGUE: 275-3122 ou

9955-9782

APARELHO GINÁSTICA -

vende-se, esteira elétr. digital.
2x de R$225,00. Grátis um

aparelho de ginástica
.abdorntnat. Tratar: 9121-
7809.

BALCÃO - vende-se, de vidro,
pI loja. Tratar: 372-0100.

BANHEIRA - vende-se, de

bebê, cl trocador, semi-nova.
Tratar:274-8620 após 19:00.

BARRACA - vende-se, pI 4
pessoas. Tratar: 275-3735.

BICICLETA - vende-se, fem.,
roxa, Monark Tropical, nova.

Turismo e Viagens

Besta GS grande
cf 16 lugares,

cf ar condicionado.

Tratar: 9975-0625

cf Maurício

•

ricas

" -v ,

TERÇA-FEIRA, 2 de setembro de 2003"
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Motorola V120T
e Nokia1220

No Pronto T

R$ 299,00
ou
1+4 de R$ 59,80

,Menu 100*

1+4de R$19,80
A vista R$
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Semi-novos cf
Bateria Nova e

R$10,OO em

créditos
� 99,00 habilitados no

plano Pronto e

3 meses de

garantia por:

.g
$2
i'?

�
E
8

R$:99,,00 f
e

'" '"

I relpar agora também em JARAGUÁ DO SUL i
� (�'if!� ;"���!flJ�!ItJ�!,,!IJ. ��, 1tJ,,1. FJ��;�II! ��IIt.II, r� � ��lIt�1I

.

41-213-0888

LTD

Tel�: 2'73-644
Fax: 371-0090
CeI.: 990,2-59:
E-mail:i}p@brwne.t;,coíp;it.
Rua: José Narloçh, ',:26
São Luiz - Jaraguá'do S, .

-d�__� �_���
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QVigilância Eletrônica

QCircuito Fechado de TV

QContro!e de Acesso

QPortões Eletrônicos

QRádio Comunicação
Q Interfones
QVídeo Porteiro

cl Davi.

CÂMERA - vende-se, digital,
Pen-can. Tratar: 9117-1083

cl Wanderlei.
L: "��:::\:;_�;�Y:T,':iyr?�

, �',: j ::):,:,;�,
: .", •

:"i-.,·
'

ua Mal: Deodoro da Fonseca, 1438 - S'I 03
,> J,araguá do Sul" Santa Catarina

"

...

'

www.<!utoteçseguranca.coin.br .',

CASAL - vende-se, de pastor
alemão, fêmea cl 1 ano, ainda
51 cria e macho cl 10 meses,

vacinados etc. R$450,00.
Tratar: 371-9992 cl Davi .

FONE: 372-3680'
R$170,00. Tratar: 371-1470. Nako, 50xl0, I.V. Tratar:

.--.----.----------- 9117-1083 cl Wanderlei.
BINA - compra-se, paga-se
até R$50,00. Tratar: 373- CACHORRO - vende-se,
1949 até 16:00. pastor alemão, puro, cl 45

dias, macho, vacinado.
BINÓCULOS - vende-se, R$300,00. Tratar: 370-

8640.

CACHORRO - vende-se, casal
de pastor alemão, fêmea cj 1
ano, ainda 51 cria e macho cl
10 meses, vacinados 'etc.
R$450,00. Tratar: 371-9992

CD - vende-se, panasonic, cl
controle e frente destacáves
+ dois auto falantes 560w.

R$500,00. Tratar: 371-999,2
cl Davi.

A

DOMINE O INGLESIR GRUPOS GERADORES DE ENERGIA
'Venda 'Locação 'Consertos 'Montagens

Método eficaz, prático e interativo,
4 anos de experiência em Londres.

Faça seu horário.
De Segunda a Sábado das Shs às IShs.

Maiores Informações: 372-1498 c/Mario

trmáqutrras tndús trta
e Comercio Ltd.a .• ME

IBJ:fUHUNU"Trabalhumos com vendas e consertos:
- Motores Estacionários - Moloserra

,
- Luva Jato - Rocadeira • Assistência 24 hs

:
- Aspirador - Mo'tobombos www.irmaquinas.cjb.net
- Compressor - Entre outros... irmaquinas@uol.com.br

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1651 - Centro. Jaraguá do Sul

�----_._------------------------------------------------...,;-----,

VENDEDOR(A)
Precisa-se de vendedor(a) ext�rno para atuar

na área gráfica com experiência em vendas.

Os interessados favor entrar em contato pelo
telefone (47) 275-0487 ou 275-0959 em hor. comI.

CELULAR - vende-se, Nokia

5125. R$140,00. Tratar: 370-
3203.

CELULAR - vende-se, Nokia

2280, 11 meses, garantia, cl
n2, R$15,00 em crédito, 490
torp. grat.. nota, manual,
caixa. R$240,00. Tratar: 370-
4170 ou 9905-2992 cl Célio.

CELULAR - vende-se, LG,
Baby. R$150,00. Tratar: 276-
0478.

CELULAR -vende-se, Startac
dig., cl 2 baterias e

BOA NOTíCIA
Empréstimos para funcionários
Públicos, Estadual ou Federal,
ativo, inativo, c/ desconto em

folha s/ consulta SPC ou Serasa,
demais assalariados empréstimos

c/ Cheque Pré. Também
financiamos veículos. Rua João

Planischeck, 293, s/e.
Tratar: 370-6261 ou

9991-6366.

carregador. R$150,00. Tratar:
372-1274.

COMPRA-SE - contra baixo,
usado. Tratar: B71-2818.

COMPRA-SE maq.
cobertura e prespontadeira
de 2 agulhas. Tratar: 371-

3830.

COMPUTADOR - vende-se,
Celerun 766, Hd 15G, 128m,

.

gabinete AT�. R$1.200,00
totalmente negociáveis.
Tratar: 273-6521 ou 9103-

3358.

A MELHOR MARCA, A MELHOR ROUPA E O MENOR PREÇO
I

I
I
I
I
I

I . .

8:00h às 18:30h i
I '. . .

si fechar pi o almoço I
I Fone: 312-1111 Rua Domingos Sanson, 62 (antiga fábrica Dalmar) I
1------------------------------------------------------ J

Temos
JEANS: Calças, Bermudas, Saias, shorts ••.
Malha: Blusas manga longa e curta,
blusinhas, casacos e calças de MOLETON •••

Tudo abaixo
do preço de
custo e

de fábrica
Atendimento

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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HERBALIFE
Controle de Peso,

Ganho de Massa Muscular,
Muita Energia e Disposição.
www.hblbrasil.com/bemestar

Tratar: 47. 372-1072 ou 9975-4188

COMPUTADOR - vende-se, AMO
1.2 MHZ, 256 Mbran, kit
multimídia + gravador cd, monitor
15, HD 30gb, Impressora HP

Deskjet 656. R$1.800,00.
Tratar: 370-2200 ou 372-9067.

CONSÓRCIO .; vende-se,
contemplado, carta de crédito
de R$5.475,00. Entr.

R$1.300,00 + 34x R$178,00.
Tratar: 9909-2000.

COZINHA vende-se,
fórmica, mad. maciça. Tratar:
372-3790 cl Dolores ou

Margarete.

FACÇÃO - vende-se, compl.,
ou troca-se por fusca. Tratar:
373-6614 cl Maria.

FIRMA - vende-se, de

prestação de serviços junto aos

órgãos públicos, em especial
INSS. Tratar: 9122-7031.

FREEZER - vende-se, horiz.,
320L. Tratar: 370·2365 ou

9953-6121.

FREEZER - vende-se, cl 7

gavetas, 220L. Tratar: 370-
2365 ou 9953-6121.

FREEZER - vende-se, 230L.
Tratar: 372-3790 cl Dolores
ou Margarete.

FREEZER-vende-se.Tratar: 373-
3787 ou 9993-1751c/ Noeli.

GRAVADOR - vende-se, de CD
LG 32x. R$150,00 instalado.
Tratar: 370-3203.

couro, pI motoqueiro, tamanho
R. Tratar: 9111-8542.

LACRES - vende-se, de
latinhas de alumínio. Tratar:
274-8620 após 19:00.

MOTOR - vende-se, V8, gas.,
compl., cl carburador,
inguinação e motor de

arranque, disco e plator, 1,
caixa 3 marchas. R$500,00.
Tratar: 370-9850.

MÓVEIS-vende-se, p/ loja de

roupas. Tratar: 372-1390 ou

9953-9992.

MÓVEIS - vende-se ou troca

se, móveis novos de loja
(balcão, casulos, manequins).
Tratar: 370-3561.

MUDAS -vende-se, de

palmeira real. Tratar: 370-
2461.

NOTEBOOK - ECS A928,
PentilJ,n 4 2.4 Ghz, Tela de

15", HD 40 Gbytes,
Memoria 512 DOR PC 266,
Gravador de CD e Leitor de

OVO, acompanha caixa,
manuais, cds de intalação,
Cor Prata, pronta entrega.
Valor R$ 3.999,00 a vista.

Tratar com: Diógenes
Formigari, 9132-4310 (após
as 18:00) ou e-mail:

diogenes@netuno.com.br

OURO - compro, qualquer
peça, arrebentada, quebrada.
Pago a vista, Vou até você.
Tratar: 9979-0605.

PLANETGAME
* VENDAS *LOCAÇÃO. * CONSERTOS EM GERAL

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
VIOEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL.

SIMPATIA PARA EMAGRECER CHICO XAVIER

• PLAVSTATION 2

'XBOX
• PLAYSTATION ONE
'DREAMCAST
• NINTENDO 64
• GAME BOV CaLOR
• GAME BOV ADVANC.E
• NINTENDO GAME C.UBE

Quarta-teira pela manhã coloque "I.. copo de água e dentro dele o

número de grãos de arroz correspondente aos quilos que.deseja
perder, Não coloque graões a mais, pois os quilos perdidos não

serão recuperados. À noite beba a água deixando os grãos de

arroz, completando novamente com 1/2 copo de água.
Quinta-feira pela manhã em jejum beba a água deixando os grãos
de arroz, completando novamente com lI.. copo de água. Sexta

feira pela manhã em jejum beba a água desta 'vez com os grãos
de arroz junto. É importante conservar o mesmo copo. Não faça
regime, pois a simpatia é infalível. Publique na mesma semana.Tratar: 273-5086.

SORVETERIA - vende-se, e

lanchonete, na pria do Ervino.
Tratar: 9101-0467.

TROCA-SE - vídeo locadora por
casa ou carro. Tratar: 371-2525.

TROCA-SE - cartão de

telefone, pI colecionador.
Tratar: 275-3708.

TROCA-SE - nintendo 64, cl
10 fitas, por play-station.
Tratar: 9117-1083 cl
Wanderlei.

VENDE-SE - proc. Alimentos

Mega Master, Walita, compl.,
cl batedor massa, disco fato
fino e grosso, disco ralar fino

e grosso, liquidificador etc.
R$230,00. Tratar: 371-
9720.

VENDE-SE - instalações pi
mercado, pi retirar do local.
Aceita-se carro. Tratar: 376-
2222 ou 9121-3921.

VIDEOCASSETE - vende-se.

R$190,00. Tratar: 372-1274.

VIDEOGAME - vende-se,
Nintendo, 64, cl 5 fitas, 1

contr. R$200,00. Tratar:
276-0105 das 13:00 as

17:00.

VIDEOGAME - vende-se,
Nintendo Gabe Cube, cl 3

contr., 5 jogos, 1 memory
card, todo original. R$750,00.
Tratar: 376-2206.

JAQUETA - vende-se, de PIA - procura-se, pI doação. VIDEOGAME-vende-se, Play

.... ..

1..------------
..

"Iaraguá do Slllll'NATÁLIÁ', Jaraguá do Sul i
•

I i

·19117-0497 ,
:! '

� �...... . _ .

! Des te momentos I
i

I inesquecíveis i I
!..���.r:��º.ºi" .. Venha passar bons momentos eílJllm
r-r- ---- ;

,

morena de cabelos longos. Ninfet.a. Só
I para homens de boro gosto!

PREVINA-SE
Use Camisinha

Anuncie aqui!I
.. Morena Bronzeada, menininha sapeca! I 371-1919

'Julíª
�_ ..... _ .. , ... __ .. __._ ....__ ,

I .. Loira, safadinha

Anuncie aqui!
371-1919

Station cl 2 contr., 6 cds, 1
memory cardo R$ 300,00.
Tratar: 376-2206.

Agradece M.R.B.

Play Station 2, totalmente
destravado, cl 3 jogos. R$

750,00. Tratar: 376-

2206.VIDEOGAME - vende-se,

ESTADO DE SANTA CATARINA I PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Guaramirim I Vara Única
Rua 28 de Agosto, 2000 - Prédio Centro - CEP 89270-000 - Guaramirim - se
Juiz(a) de Direito: Pedro Caetano de Carvalho

Escrivã(o) Judicial: Isabel Cristina Roza
EDITAL DE INTIMAÇÃO - COM PRAZO DE 30 DIAS

Espécie e Número do Processo: Protesto contra a Alienação de Bens 026.03.001510-9

Requerente: Tomaselli Agroflorestal Ltda.
Requerido: Ivone Maria Petrolli ME

Intimando(a)(s) TERCE'IROS INTERESSADOS

Objetivo: Levar ao conhecimento de terceiros que pela ação acima descrita, que tramita

neste Juízo, a requerida foi proibida de alienar ou transferir seus bens, especialmente o

veículo FORD/JEEP, placas AAL3954, chassi nº 6522403935 e o veículo IMPIFORDI
MONDEO CLX AD, placas LXT0986, chassi WEOADXGBBTGA14591, bem como de terceiros,
especialmente o veículo marca Mercedes Benz L 2217, dotado de carroceria Prancha, ano
1987, cor vermelha placas MDH 5570, chassi nº 9BM345433HB759382. Cientes os

terceiros que, por este edital ficam intimados para que deixem de adquirir bens da ré, sob
pena de ser eventual compra e venda anulada posteriormente, tudo de conformidade com o

despacho exarados nos autos supra, a seguir transcritos: Vistos, etc. Trata-se de PROTESTO

CONTRA A ALIENAÇÃO DE BENS aforada por Tomaselli Agroflorestal Ltda. contra Ivone

Maria Petrolli ME, objetivando obstar a alienação dos bens da requerente que relaciona. O

pedido fulcrado no art. 867 e seguintes do CPC visa conservação e ressalva de direitos do

autor, bem como prevenir a responsabilidade da requerida decorrente de prejuízos que sofridos
pelo requerente em razão do furto de um caminhão que encontrava-se de posse daquela,
cujos danos importam em R$ 48.000,00. Demonstrou o requerente legítimo interesse em

promover a presente medida. Isto posto, DEFIRO o pedido constante da inicial. Cite-se a

para que se abstenha de promover aliepações ou transferir seus bens na forma requerenda.
Expeça se edital, com prazo de 30(trinta) dias, para conhecimento de terceiros, a ser

publicado no Diário da Justiça contendo o presente despacho e a descrição do referido
veículo. Feitas as intimações, pagas as custas e decorridas 484 horas, sejam os autos

entregues a requerente, independentemente de traslado, na forma do art. 872 do CPC.

'Guaramirim, 22 de Julho de 2003, (a) Pedro Caetano de Carvalho, Juiz de Direito. Prazo
Fixado: Indeterminado. Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s)
fica(m) ciente(s) de que, neste Juizo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado,
decorrente de prejuízos sofridos pelo requerente em razão do furto do caminhão acima

descrito, que encontrava-se na posse da requerida, cujos danos importam em R$ 45.000,00,
bem como ficam INTIMADA(S) para atender(em) ao objetivo supra mencioando. E, para que

chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual
será afixado no local de costume e publicado na forma da lei.

Comarca de Guaramirim (SC), 05 de agosto de 2003.

PEDRO CAETANO DE CARVALHO - Juiz de Direito

los fenômenos de Jaragua'do Sul, I

I de volta as menininhas do prazer! L

I Uma só é o paraíso... .

• Com três você vai ao além. I

Anuncie aqui!
371-1919'

VIVIANE LOIRA
a iniciante sa ecaPREVINA·SE

Use Camisinha FERNANDA

. .

._
.

l . ,

.

I. Jaraguá do Sul ..

, ... I I I c/ Local Discreto, :

I AI'''''''' A"oóóos
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GU A DE SERVI OS

...

INVESTIGAÇOES
CRIMINAL E �PARTICULAR

(47) 276·3429
�' 9975-5659

R: Exp, Gumercindo da Silva, 616 Turismo- Centro - Jaraguã do Sul - se

�
-

eVlageus

1··Eleírônlc·;t····!
IJulinhol
�IDISK CONSERTOI" :371-1152 Ru.:R.innldnR�", 1I61jL .. " : : . ��!.�.��.?.. :.!.f!..r:.�.ff.�.�.. ��.. ���. .J

--- -�
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®
Dr. Luciano Maiochi

Pereira

SAUDE·" INFORMA AO

... Próteses e Drenas

f"#ItIJ

AVALIA AO
da Audição em Bebês

Tão importante quanto o teste dopezinho (detecção neonatal de Fenilcetonúria-PI<U), a triagem auditiva neonatal universal deveria fazer
parte da rotina de todas as maternidades, pois a detecção precoce da deficiência auditiva ainda é a melhor maneira de garantirmos à

criança com deficiência auditiva a oportunidade de ter uma I inguagem verbal mais próxima da normal idade.
Com a detecção da deficiência auditiva após o segundo ano de vida, a criança perde, por causa de seu mundo silencioso, a fase mais

importante da aquisição de linguagem e provavelmente terá dificuldades não só para se comunicar, mas também de inter-relacionamentos,
já que vive num mundo de ouvintes.
Com. base nos mu m e r o s b e n e ff c i o s do diagnóstico precoce da d

é

f i c i
ê

nc l a auditiva infantil, as

Academias Americanas de Audiologia, Otorrinolaringologia e Pediatria reunidas no JOINT COM MITTEE ON INFANT H EARING
recomendam a triagem auditiva neonatal universal por meio de Emissões Otoacústicas desde i994.
O registro das Emissões Otoacústlcas (EOAS) é o mais novo método para a detecção de alterações auditivas de origem coclear. Ao
contrário da triagem auditiva comportamental (em que o examinador depende da resposta da criança), o método é objetivo, rápido, não
invasivo e pode ser realizado em qualquer faixa etária, ressaltando-se sua aplicação em recém-nascidos.
"As emissões otoacústicas foram primeiramente observadas pelo inglês David Kernp, em 1978, o qual as definiu como liberação de energia
sonora originada na cóclea, que se propaga pela orelha média, até alcançar o conduto auditivo externo (Kernp et al.,1986). Ele pôde
demonstrar que as EOAS estão presentes em todos os ouvidos funcionalmente normais e que deixam de ser detectadas quando os limiares
tonais estiverem acima de 20-30 dS.

.

O recente descobrimento dos EOAs contribuiu substancialmente para a formação de novo conceito sobre a função da cóclea, mostrando
que esta não é só capaz de receber sons, mas também de produzi r energia acústica (Probst, 1990).11
Baseados nesses conhecimentos, a equipe de neonatologia de um Hospital Público de Santos (Maternidade Dr. Silvério Fontes), atenta a

necessidade de garantiraos recém-nascidos não só condições clínicas adequadas mas também melhor qualidade de vida, implantou um

programa de triagem auditiva neonatal por meio de

Emissões Otoacústicas para avaliar audição de todos os

bebês nascidos na maternidade.
O objetivo principal com a implantação do programa é

identificar precocemente a deficiência auditiva para

que as dificuldades possam ser minimizadas ou até

eliminadas. Para isso, a equipe conta com serviços de

Fonoaudiologia, Pediatria e Psicologia, que de acordo
com a necessidade farão o encaminhamento a outros

profissionais da rede de saúde visando o tratamento

médico (com otorrinolaringologista) e terapia
fonoaudiológica o mais breve possível.
Lembramos que segundo o. Joint Committee, em
aproximadamente 50% dos casos de deficiência
auditiva a causa não é conhecida; motivo pelo qual
a triagem auditiva deve ser universal (realizada em

todos os recém-nascidos).

Centro Auditivo
Audio ((�i�)) Zoom
.. Aparelhos Auditivos·

... Micro-Canal el Volume Automático
... Audiómetros e Impedandómetro

_, Moldes e Pilhas
... Cabine Acústica

Fone: (47) 372-2364
Rua Mal. 1')0000'" da Fonseca. 889 - Centro

Divulgação

(CRO OlaO)

Fernado T. O. Guenter
(eRO 3452)

Guilherme Guenter
(CRO 3976)

Ortodontia e

Ortopedia Facial
� CIRURGIÕES
�DENTISTAS
Odontologia preventiva estética e restauradora

Alfredo Guenther
Medicamentos em geral
MJnipulaçJo de fórmulas médicas

Fisioterápicos e

Cosmécfcos manipulados

Fone: 371-8298
Rua 0.'10 Plcolli I 10 - Centro

o.t.e.e:pi'eçosupe-elabpl'l
ISSEM. OdOfllo Jllra-gu.i

Dr. Neto, José A. Santos
TEl. 371-0195
poucllNICA RIO· BRANCO

!""".�)�.�,,,,,,ZQI·SIJ.("I"

Av. Mat. Deodoro da Fonseca, 333
Fone: 371-0846 - Fax: 275-1787
c 11),111 'Jtqg,J('!r;tcf�r,)uol com Ot lu!àgUi1 do Sul

"VlrO-FARMA� FA�ClA E MANIPULAÇAO

Oftalmologista
371-7801 / 370-0409

Rua Guilherme Weege, 327

�'iNEOV1TA
Comércio de Produtos

I).D ,,.t- '.
WJ'_.

�r'" ,,/./ � '\,; ;;:.
Ortopédicos
e Hospitalares

Fone/FaH: (4n 372-0461
1I:.8arão dI RIO Irmo. &53· Sl2· Ceniro, Jguá do SUl
emall: malocbttllarra.com.br . Cei.: 9919·0941

ij_R...� LABORATÓR.IO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLlHICAS.LTOA.

EXAMES COM QUALIDADE
ATENDEMOS TODOS OS CONV�NIOS

371-0882
Rua Dr. Waldomiro Mazurechen, 67 • Centro

�J
\. <Çjáce C@(WPO

e Distribuidora de Cos.méticos:

/>f{:()Tl.tl1/ de< ci1?.()..S(I,rS·· :ti <Snmalui,.-

Fone: 371-6110
9905-2653
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i Piazera, Oalma Salai e

..ti.
�'. 'r

., iver,riantes da semana
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FELICIDADES
Apaga velinhas hoje
Luis Ouvidio Rodri

gues. Felicidades de
seus familiares

I

AGENDA
Nesta semana, dia 4

acontece no Big
Bowlling, "Public", a

abertura da noite fica

por 'conta de Toninho
Bahia. E depois a

animação será com a

BAnda H ipnose. E no

dia 5 noite do

Motogiro, com a

Banda \\Creedence

Cover", de Curitiba.

MÚSICA
Todas as quintas e

sábados o Shopping
Center B reithaupt, traz
música ao vivo na

praça de alimentação.
No dia 4, voz e violão
corri Edson Borges e no

dia 6, voz e violão com

Ricardo Gomes.

"

TEATRO
, Amanhã, a partir das

< 15 horas, estréia a

peça "Pernas de Pau",
na praça do centro

Cultural Scar.

ALMOCO
A casa da Amisade
convida para um

almoço com: Lasanha,
Risoto e Saladas. Será
mo Salão da Comu
nidade Avangélica
Luterana, no centro, no
dia 7. Valor: R$ 10,00
para adultos e R$ 7,00
para crianças (5 a 10

anos). O horário é a

partir das II 'horas. A
renda será destinada à

compra de roupa de
cama para o hospital
São José. Aqredecernos
por sua ajuda. ..

CENTERSOM

•
Cd's - oVO's - ACESSÓRIOS PARA SOM

Av.Mal.Deodoro.éílô-Centro 371-2847

Shopping Breithaupt - Centro 275-2005

POR FRANCIENE FAGUNDES

Equipe de yendas da Javel ( Daniela,
Clara, Gilson, Valéria, Marcia,
Jéssica e Orsola da Bv Financiera)

Equipe de vendas da Ford Moretti
(Mannes, Luciano, Marciano e

Orsola Bv Financiera)

I Equipe de Vendas Renault Dicave
(Andersoh, Jean, Billy, Marcio, Josilene,
Tamara e Orsola da Bv Financeira)

SUCESSO
A parceria entre as concessionárias de
Jaraguá do Sul e a BV Financeira,

resultou no grande sucesso do Feirão de
Automóveis que ocorreu nos dias 15, 16 e

17 de agosto. O grupo Votorantin sente

se orgulhoso pelo empenho dos parceriros
da Caraguá, Javel, Moretti, Renault
Dicave e Emmendoerfer e muito

satisfeito com os resultados do Feirão

Equipe de vendas da Caraguá VW
'(Carlos, Geovani, Antonio, Mauri
cio,Martim, Fabiana, Janice, César,
Claudete, Denise, Dilmo, Beto,
Ademir e Orsola da Bv Financeira)

! Equipe de vendas da Emmendoerfer GM

( Alexandre, Fabiana, Augusto, Juliana,
Angelo, Malu e Orsola da Bv Financeira)

o vice-presidente do Centro de Cultura
Alemã, Alfredo Güenther, da as boas
vindas aos participantes da 4a Festa das
Etnias, realizada dia 30/8, no Pavilhão C
Parque Municipal de Eventos

Completou 17
anos no dia 29/
8, Janete
Briese.
Felicitações de
seu namorado
Mauricio e seus

pais, Adolar e

Ursula e

No dia 27/8 a Equipe do CEPPSI

(Clínica de psicologia) e outros

psicólogos de Jaraguá do Sul e Região
comemoraram, em um jantar de

confraternização '''0 Dia do

Psicólogo", no Restaurante Allegro

Amaury Rodolfo Ruysam, o Kalabresa,
ao lado da mulher Maria, da filha
Estela e da neta Luisa, aniversaria nesta

quinta-feira, dia 4. Parabéns do irmão
Adernar e demais familiares

Milton Ode li
J ane'Deretti
Valdir Weber
Vanildo Pradi
Alison Muller
Alexandre Oliveira
Marli W. Borchardt
Ronaldo Raulino
[vete L. Maba Floriani

ilmara Hanemann
Sandranei Techentin Hafemann
Hilbert Manske
Eliana Schiochet
Isolina Nasato
Victor T. Macejunas
Jacinto Langa
Lauro Pietsch
Felipe Eduardo da Costa
Fernando Fischer

Cleison Bordiardt
Osmàr Prusse
Angelica Nau
Alcides Odelli
Itamar Kasulke
Arno Reiss
Aurea Rolloff
Marivone A. Corrêa
Adriano Miton Preisler
Logan Luan Flores
Adilson Cesar Papp
Nicole Greim

3.L9
ClaClis Viviane Feustel
Marlene Maria Stahl Ehnke
Ricardo Silvejra
U rsula Manske
Erli Thomaze
Edson Spredemann
Célio Bayer
Osmar Laschewitz
Clarice W. Soares Trumseiser
Leila Maria da Costa
Felipe Joarez Zangheline
Ari Ferreira

M�
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Valdir Martin Külsel
Rita de Cassia Duarte dos Santos
Maria M ilker Bartel
M ichele Tecila
Lucineide Dalpiaz
Mirna Ribeiro
Eliane Ap. da Silva
Edgar Kreyssig
Maribel Borga
Amaury Rodolfo Ruysam
Simone Stortz
Douglas Enke
Suelem Kuhn
Manfredo Behling
Rubia Behling

5L9
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Deyse Prusse

Margit Hille
Fernando Franzner
Quintes Künzel

, I ria Geisler
Savio Grah
Samuel Marquardt
Avanda Butzke

6/9
Rita ianglieITníDematlle
Devanir Danna
Mercedes Saade
Cecília Horst
Paula R. Tubs
Daniel Hertel
G i Isemar Puchalski
'Elson Sauer
Debora N. Dias
Eliane Lescowicz
Eduardo Rolloff
Willian Vinícius Petry
Maguida Regina B. Bertàli
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HISTÓRIA
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redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

'14 História de nossa gente não pode ficar só
na saudade". O passado só é importante se

seu tempo !,oi bem empregado.

A HISTÓRIA
HÁ lSAI\Q)

SimüIm :) J .1111 tXi1ilà
.�

nacionais e ittlportados
Iele-vendas: (47) 372-2280 ou 9112·6:1.:17

E-mail: bia:s@terra.com.br

Barão do [tapocu

C N

Em 1988, o Diretor da Divisão de Cadastro Tributário
do Secretário da Fazenda, AAides Vitorazzi, informava' que
até o final de maio o grupo de trabalho formado pelos
secretários executivos das associações de municípios se

reuniriam em Florian?polis,para uma análise preliminar do
movimento econômico apurado em 88. Até 30 de junho já
seriam conhecidos os índices de retomo do ICM provisórios
aosmunicípios uma vez que as declarações apresentadas até .

março (micro empresas) e até abril (empresas normais) já
estavam sendo processadas. Vitorazzi adiantava que muitas

declarações faltavam para ser apresentadas, apesar dos prazos
já terem se expirado. A Secretaria da Fazenda, em conjunto
com as prefeituras e associações de municípios estavam

desencadeando a "Operação Omissos", buscando junto as

empresas faltosas as declarações econômico-fiscais e aquelas
que mesmo assim não apresentarem o documento fiscal,
era tirada do cadastro, ou seja, seria cancelada. A Operação
Omissos ia até 10 de junho.

Na coluna Confira a História, 15 anos, alcançava o ano

de 1973 quando o Az de Ouro B.C, que completava 25
anos de Existência viajava para Foz do Iguaçu e volteios

pelo Paraguai eArgentina, grupo que se compunha deHeinric
Geffert Jr., Dorval Marcatto, Walter Carlos Hertel, José
Narloch,Wilhelm Laufer,HeinzKohlbach, LorenoMarcatto,
EugênioJosé da Silva, EugênioVictorSchmôckel,Alexandre
Haaake.Afonso Buhr, Carl Enderle, Milton Adolar Stange,
Hamilton Garcia, RainerWiele, Nelson Tarnawski, Moacyr
Sens e Friedel Schacht.

.
COrpO &Mente
ACQUA.CENTER

R. PR.OR ANTÔNIO' ESTANISlAU
AYROSO, 763 • NOVA BRASíLIA

(47) 371.9659

"

Imagens de um tempo que dizem que não

voltam mais: Um "valente=Ford A

seguindo seu caminho, não muito

tranqüilo - às vezes, lamacento, outras

vezes, barrentos e cheios de atolei ros -

ladeado de mata em ambas as margens. É
uma das muitas imagens que nos fazem

refletir sobre o passado, o presente e o

futuro: Como era, como é e como queremos

que seja no futuro. Se você tem imgens do

passado, compartilhe-as conosco. O nosso

objetivo é partilhálas com as gerações
futuras. Entre em contato conosco, neste

jornal e pelo fone 275-1300

POR EUGÊNIO VICTOR SCHMÓCKEL

HÁ 3 ANOS

Em 2000, um jaraguaense era convocado para a

seleção brasileira de Amputados. Tratava-se do atleta

Dáfanes Moraes de Araújo, 31 anos para a seleção
brasileira de Amputados, na modalidade de Futebol de

Campo. O Brasil disputava o Mundial, em agosto, em

Seatle, EUA. A notícia era recebida com entusiasmo por
Araújo, que aos' 13 anos teve câncer osseosacoma e

perdeu a perna direita. Ele fazia questão de frisar que

perdeu a perna, mas não perdeu a vida. Vencido o

trauma, Araújo continuou praticando o esporte
preferido, em Recife, Pernambuco. Há 11 anos em

Jaraguá do Sul, Araújo nunca deixou de treinar e viu seu

esforço reconhecido. A notícia chegou pelo telefone,
segundo o atleta, que contava com o apoio da Wizard

Idiomas, para se apresentar à seleção brasileira. Os treinos
eram na cidade de Maringá, no Paraná. Araújo
informava que a primeira fase na seleção seria de

avaliação médica, treinos físicos, táticos e técnicos.

Depois desta fase, eram cortados dois, dos 14 jogadores
convocados, pois apenas 12 disputariam o Mundial nos
Estados Unidos. No Brasil, eram 120 atletas filiados na

Liga Nacional de Futebol de Amputados.
Depois de 15 anos sem uma prova pelo Estadual,

Jaraguá do Sul recebia pilotos de todo Estado. É que era

disputada a 5.' etapa do Campeonato Catarinense 'de
Automobilismo, no autódromo localizado no Bairro
Nereu Ramos, na BR-280.A teve o seu primeiro campeão
de stock car há 15 anos, com Sávio Murillo de Azeved

"enha"I ,

",
conhecer ...

horário de atendimento das
8:30 ao 12:00 e das
14:00 às 18:30, o público
pode conferir o que há
de mais fino em bijuterias e

, .

ccessonos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IAPRESENTAÇÃO: EVENTO ATRAIU PÚBLICO AO LADO DO POSTO MIME, NO SÁBADO À TARDE

10 CORREIODOPOVO

Pilotos Yamaha de motocross
deram show sobre, duas rodas

]ARAGuA DO SUL -

Apesar da chuva de sába

do, os pilotos de renome

nacional Jorge Negretti e

Natan Azevedo mostra

ram toda habilidade que
exercem sobre a moto ao

efetuar manobras Free

Style, utilizando a carreta

rampa, ao lado do Posto

Mime da Rua Walter

Marquardt. Foi a primeira
Yamaha Festa realizada em

Jaraguá do Sul, neste final

de semana. O evento
t

acontece nas cidades que
contam com concessioná
rias 'da fábrica, com intui

to . de' divulgar a marca e

Cesar J unkes

Pilotos saltaram sobre carreta-rampa e fizeram manobras

'aproximar as pessoas des
sa modalidade esportiva.

Na oportunidade, hou
ve check up gratuito para

todas as pessoas que leva

ram modelos de motos

Yamaha, além de test drive
em máquinas XTZ e YBR.

No fim da tarde aconte

ceu o Motocross Shaw,
com os dois pilotos con

vidados. Eles fizeram apre
sentações de saltos e ma

nobras livres. "Foram sal

tos de 20 a 30 metros de

cessionária Yamaha de

Jaraguá do Sul, Karina
Ahlert dos Santos, explicou
que 'a atividade é impor
tante para a divulgação da

marca e, conseqüentemen
te, comercialização do pro
duto. (FABIANE RIBASr

. Handebolmasculino é terceiro lugardo catarinense Cadete
]ARAGuA DO SUL - A

equipe masculina Cadete da

ADHJ/Pasold Lab/Vê
Mais/PME conquistouo ter
ceiro lugar do Cãffipeónato
Estadual de Handebol da ca

.

tegoria ao vencer' duas das
cinco partidas válidas pelo
returno da fase fuial, disputa
da de 29a31deagosto,em
Rio do Súl. O CE Bonja/
Joinville sagrou-se campeão,
com 29 pontos, dois à frente
da segunda colocada Adiee/
Florianópolis. As vitórias
jaraguaenses aconteceram em

cima de Rio do Sul EC (24 x

23) e AEE Lagunense (20 x

18), sçmando 18 pontos na

classificação geral, a mesma

pontuação obtida pelo EC

Juventude!Caçador, que der
.

rotou o time de Jaraguá do
Sul (30 x 25), mas ficou com

.

a quarta colocação devido ao

critério de desempate.
- No confronto direto

nós já havíamos superado eles
no turno, porém com saldo
de oito gols, enquanto que
desta vez perdemos pela di

ferença de apenas cinco, o que
nos deu a vantagem", expli
ca o treinador Everton Sales.

As outras duas derrotas

jaraguaenses aconteceram

para aAdiee (23 x 12) eBonja
(24 x 18). Além conseguir a
inédita terceira colocação para
esta categoria do handebol de
Jaraguá do Sul, a equipe
masculina cadete da

ADHJ /Pasold Lab/Vê
Mais/FME teve o jogador
Marcelo Rodrigues da Silva
como destaque, sendo con
siderado o melhor armador

esquerdo da competição
em que também foi o arti

lheiro, com 62 gols. "Ficar
mos entre os três primeiros

TrameoPéganhatítulodoCoroaBpmdeBola
]ARAGUA DO SUL - O

time da Tranze o Pé

sagrou-se campeão do

Coroa Bom de Bola/
2003 ao vencer a

Karlache/ADV Aurora

pelo placar de 2 x 1 na par
tida final disputada na ma

nhã do último domingo,
no campo da Karlache.
Também o terceiro lugar
do campeonato foi defi
nido no mesmo local, mas
em preliminar, onde o

Santo Antônio/Escritório
Floriani derrotou o

Acaraí/Móveis Kagenor
nos pênaltis (2 x O), depois
de empate em um gol no

tempo regulamentar. Pro
movida. pela Fundação
Municipal de Esportes, a

competição envolveu um

total de 159 atletas, 11

equipes e registrou 140

gols em 29 confrontos, al
cançando uma média de

4,82 gols por jogo.
Além do título, Tranze

o Pé ainda levou o troféu

de equipe disciplina. Com
11 gols marcados, o joga
dor César Rogério Ataná

sio (ABC Esporte Clube)
foi o artilheiro da compe
rição, que teve como atleta

destaque Rubens Oliveira,
do Acaraí/Móveis

Kagenor - time dono da

defesa menos vazada, so
frendo seis gols em sete jo
gos. O Campeonato de

Futebol Sênior - Coroa

Bom de Bola/2003 pre
miou os três primeiros co

locados com troféu, me
dalhas e costela, sendo 30

quilos ao campeão, 20 qui
los ao vice e 15quilos para
o terceiro colocado. O

time classificado em quar
to lugar ganhou troféu e

uma bola. Também hou

ve troféu para equipe dis

ciplina, defesa menos va

zada, artilheiro e atleta des

taque.

colocados do Estado foi um

. excelente resultado", avalia
Everton Sales, lembrando

que a equipe é integrada por
apenas um jogador de 17

anos - idade corresponden
te à categoria Cadete. Entre

dos demais atletas há seis

com 16 anos, seis com 15

anos e um com 14 anos.

Para esta conquista, o trei

nador contou com

Matheus, Fernando, jo
nathan, Marcelo, Maicon,

Rafael, Jean, Thiago Ribei

ro, Tiago, Ricardo,Jéfferson,
Odinei, Marcos e Rodrigo.

LOTERIAS
Quina

concurso: 1192
03 - 1 8 � 70 - 79 - 80

Megasena
concurso: 493

03 - 18 - 20 - 24 - 42 - 54 1
,

.

Loteria Federal
concurso 03764

1 ° - Prêmio: 58.314
2° - Prêmio: 40.138
3° - Prêmio: 45.465
4° - Prêmio: 43.942
5° - Prêmio:. 39.259

Lotomania
concurso: 346
02 - 04 - 06 - 1 1 -

I' 1 7 - 21 - 31 - 35 -

38 - 44 - 48 - 49 -

52 - 54 - 67 - 69 -

78 - 86 - 93 - 94
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Faleceu às 17:30 horas em 31/8 o Senhor Zellndo Guiomar da Rocha com

idade de 64 anos, deixando enlutados a esposa, filhos, genros, netos,
bisnetos e demais parentes e amigos. O sepultamento foi realizado. em 1/9
às 15:00 horas, saindo o féretro da sua residéncia seguindo para o Cemitério
da Barra do Rio Cerro.

Faleceu às 16:10 horas em 31/8 a Senhora Maria Vegini l1rini com idade de
77 anos, deixando enlutados o esposo, filhos, genros, noras, netos, bisnetos
e demais parentes e amigos. O sepultamento foi realizado em 1/9 às 14:30
horas, saindo o féretro da sua residência seguindo para o Cemitério de
Santo Antonio ..

Faleceu às s.oo horas em 27/8 a Senhora Aleda Stolf Medeiros com idade
de 54 anos, deixando enlutados o esposo, filha, genro, netos e demais

parentes e amigos. O sepultamento foi realizado em 28/8 às 14:00 horas.
saindo o féretro da Capela Mortuaria da Vila Lenzi seguindo para o Cemitério
Municipal do Centro.'

.

Faleceu às 18:00 horas em 27/8 o SenhorZequiel Trindade com idade de 67

anos, deixando enlutadós a esposa, filhos, genros, noras, netos e demais

parentes e amigos. O sepultamento foi realizado em 28/8 às 16,00 horas,
saindo o féretro da sua' residência seguindo para o Cemitério Municipal de
Guaramirim.

Faleceu às 7:30 noras em 29/8 o Senhor Rubin Ziehssdorff com idade de 72
anos, deixando enlutados a esposa, 3 filhos, 1 filha, 3 noras, 1 genro: 7
netos e demais parentes e amigos. O sepultamento foi realizado em 30/
8 às 9:00 horas, salndoo féretro da Igreja de São-Marcos seguindo para o

Cemitério Ribeirão Gustavo.

Faleceu às 6:30 horas em 29/8 o Senhor Renildo Zastrow com idade de 42

anos, deixando enlutados a esposa, 3 filhos, 1 genro e demais parentes e

amigos. O sepultamento foi realizado em 30/8 às 10:00 horas, saindo o

féretro da Igreja Evangélica Pastor Alberto Schinaider seguindo para o Cemitério c..
da Vila Lenzi. \�'}
Faleceu às 17:30 noras em 29/8 a Senhora Tusnelda Muller Vogel com idade
de 71 anos, .deixando enlutados o esposo, filhos, genros, nora, netos,
bisnetos e demais parentes e emígosO sepultamento foi realizado em 30/
8 às 15:30 horas, saindo o féretro da sua residência seguindo para o

Cemitério Municipal de Pomerode.

Faleceu às 15:00 horas em 29/8 o Senhor João Carlos Kock com idade de 82

anos, deixando enlutados a esposa, filhos, genros, noras, netos, bisnetos
e demais parentese amigos. O sepultamento foi realiz"lo em 30/8 às
16:30 horas, saindo o féretro da sua residência seguindo para o Cemitério

Municipal de Guaramirim.

Faleceu as 9:57 horas em 29/8 o Senhor Carlos Elias Vailatti com idade de 39

anos, deixando enlutados a esposa, 3 filhos, sua mãe, irmãos. 3 netos e

demais parentes e amigos.' O sepultamento foi realizado em 30/8 às 11:00
horas, saindo o féretro da Igreja da Capela Mortuária da Vila Lenzi seguindo
para o 'CemitérioMunicipal do. Centro.

Faleceu às 00:30 horas em 28/8 o Senhor Artur Lemke com idade de 82

anos, deixando enlutados a esposa, 1 filha, 1 filho, genro, nora, netos,
bisnetos e demais parentes e amigos. O sepultamento foi realizado em 28/
8 às 16:00 horas, saindo o féretro da sua .residência seguindo para o

Cemitério RiO da. Luz I:

ESTA NOTÍCIA É DE SEU INTERESSE

A Assembléia Legislativa de Santa Catarina transformou-se num dos prin
cipais centros de debates do País. Com o trabalho dos deputados e servidores,
o Legislativo buscou soluções para os principais problemas sociais. Foram realiza

das mais de 40 audiências públicas, em todas as regi?es. Em Plenário, foram

aprovados mais de 25.0 projetos de interesse dos catarinenses. Em julho e

agosto foram' realizadas 29 audiências públicas do Orçamento Regionalizado,
para que a sociedade ajudasse a definir como será investido o dinheiro público no

Orçamento Estadual de 2004 e no Plano Plurianual (2004/2007).Com um con

trole rigoroso do dinheiro público, a Assembléia investe no que de fato é mais

importante: democracia, transparência e participação. Tudo para você ter

mais qualidade de vida. Tudo para que todos tenham mais cidadania. E espe

rança.

ASSEMBLÊIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

."-'
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Canoístas vão atuar no

catarinense de velocidade

]ARAGUÁ DO SUL - bém a federação. Na

O Clube de Canoagem oportunidade, também

Kentucky vai participar será observado os me-

este final de semana da

terceira etapa do Cam

peonato Catarinense de

Canoagem Velocidade,
\

que acontece na lagoa de

Barra Velha, na cidade

de Barra Velha. A prova
início às 14 horas. A

Fecesc (Federação de

Canoagem doEstado de

Santa Catarina), promo
tora do evento, tem ex

pectativa de envolver

todos os cinco clubes

associados, somando.

um total de aproxima
damente 40 atletas.

Numa ótima fase, o

Clube Kentucky vai com
a força máxima, segun
do o treinador de

canoagem Velocidade,
Maicon Pereira e tam-

lhores atletas para serem

convocados para repre
sentar o Estado de San

ta Catarina na Copa Bra
sil, que está programada
para acontecer em

Florianó-polis, entre os

dias 10 e 12 de outubro.

No ano passado, o clu

be jaraguaense ficou

com o terceiro lugar na

geral.
Os destaques do

Kentucky na terceira eta

pa são Luiz Leitholdt

(13/14 anos), Diagenes
Roos (15/16 anos), Jose
Herbert Freitas (17/18'
anos), Maison Pereira

(19/28 anos), Adilson

Pommerening (a cima de

29 anos) e Maira dos San

tos no feminino. (FR)

espo rte@jornalc()rreiodopovo.com.br
ICÀTARINENSE: PRÓXIMA ETAPA SERÁ REALIZADA NOS DIAS 13 E 14, NA CIDADE DE JOINVILLE

Piloto Dirceu Rausis garante
cinco troféus no fim de semana

}ARAGUÁ DO SUL -

o piloto jaraguaense Dir
ceu Rausis representou o

Município na última ba

teria do Campeonato
Brasileiro de Turismo na

Terra, que aconteceu nes

te final de semana, na ci

dade de Joaçaba. Ele

trouxe cinco troféus

para casa - alusivo à

pole position da oitava

etapa do Campeonato
Catarinense de Automo

bilismo, segunda coloca

ção nesta etapa do .esta

dual, poli position do

brasileiro, terceira posi
ção na competição naci

onal, além de troféu de

participação. Ao todo,
40 pilotos atuaram nesta

bateria, que deveriá ter

EXTRATO DE CONTRATO N° 006/2003

.,

)

CARIONI MEES PAVANELLO
Presidente

Piloto Dirceu Rausis garantiu apoie position no catarinense e no brasileiro

sido realizada no dia 24,
mas teve de ser

trans ferida devido ao

mau tempo. Nove carros

correram na Marcas A e'
15 na Marcas B, os de

mais na Stock Caro

O primeiro colocado

no brasileiro foi Luciano

Martins, da Catanduvas,
seguido de Luiz Carlos

Franz, de São Bento do

Sul, e Dirceu Rausis. "Foi

a primeira vez que atuei

numa competição nacio
nal. Se um retardatário

não tivesse me atrapalha
do na primeira bateria,
poderia ter ficado em

primeiro e mantido a po
sição até o final. A mai

oria dos pilotos tem o

mesmo nível técnico, en
tão que largava na frente

dificilmente seria passa
do. Mas infelizmente fui

prejudicado por um ou

tro piloto, perdi posição
e acabei ficando com o

terceiro lugar", diz.
Rausis agradece o

apoio dos patrocinado
res Agricopel, Elian,
Mercúrio, Master, Vê
Mais, Automóveis Rau-

.."

sis, Guamafer e Marcelo
Wile.

A próxima etapa do

liderança da prova já na segun
da volta e procurou manter a

posição até o fim, mas duas

voltas antes de concluir foi pre

judicadopor retardatários e per
deu a primeira colocação para
Flaviano Ramos, deMafra, que
aproveitou a oportunidade para
assumir a liderança da prova.
Antes de receber a placa
indicadora de última volta do

diretor de prova, Bem foi para
cima de Fabiano e numa ma

nobra de arrojo, onde o

guaramirense venceu a corrida.

� Fui o mais rápido dos

treinos, liderei praticamente toda
a prova e quando perdi coloca
ção devido aum retardatário pro-

Campeonato Catari

nense de Automobilismo

será realizada nos dias 13

e 14 de setembro, na ci
dade de J oinville. No es

tadual, o piloto de

Joaçaba Michel Giuste,
está na liderança, so

mando 64 pontos, se

guido do jaraguaense
Raulino Kreis Junior,
com49, e Leomar Feri

drich, de São Bento do

Sul, com 48. Dirceu

Rausis ocupa a sexta

colocação, com 44 pon
tos e Douglas Bago a

sétima, c'om 35.

(FABIANE RIBAS)

PROCESSO: Tomada de Preços nO 006/2003
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaraguá do Sul

CONTRATADO: TV Universal Ltda

OBJETO: Um Sistema de suporte á gestão do Plenário
multimídia e de gabinetes Parlamentares/ controlado por

software/ conforme informações e especificações técnicas do

Anexo J do Edital.

FORMA DE PAGAM ENTO: 50% (cinqüenta por centos) no

ato da entrega da etapa Plenário concluída com equipamentos
e software da etapa plenário; 20% (vinte por cento) após a

�..

entrega dos equipamentos e softwares da parte de gabinetes
parlamentares e 30% no ato da lavratura do "Termo de Aceite

Definitivo".

VALOR TOTAL: R$ 396.585,00 (trezentos e noventa e seis

mil, quinhentos e oitenta e cinco reais).

FORO: COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL - SC
SIGNATÁRIOS: CARIONI MEES PAVÁNELLO E TV

UNIVERSAL LTDA

Alchini supera adversários no sul-brasi-
GuARAMnuM-Um públi

co de quatro mil pessoas
prestigiou a abertura do Cam

peonato Sul-brasileiro de

Velocross, realizadona cidadede
Campo do Tenente, no Paraná.

Os pilotos da microrregião do

Vale do Itapocu, Nino Wurst

(Arroz Ki-beleza), de

Massaranduba, e Beta Alchini

(posto 28, Azevedo Automó
veis, Prefeitura Municipal), de
Guaramirim, participaram da

prova, na categoria Força Livre
Nacional. A disputa envolveu

aproximadamente 150 adeptos .

.
de velocidade vindos de diver
sas cidades do Sul do País.

O guaramirense assumiu a

curei ficar concentrado e ataquei
na única oportunidade que· tive.
Estou feliz commais estavitória,
pois certamente é resultado do

meu trabalhoedeclicação-,diz.
Na classificação geral desta

categoria,Alchini ficounaprimei
racolocação, seguidodeFlaviano

. Ramos, de Mafra; Matheus
Mazati, de Campo Largo;
Márcio Lago, de Curitiba;
Joseph Scholz, de Garuva, e
Ivanes Duarte, de Curitiba.

Os pilotos voltam à pista
nos dias 13 e 14 deste mês, no .

distritodePirabeirada, na quinta
etapa do Campeonato Norte

Catarinense de Velocross.
(FABIANE RIBAS)
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RECONHECIMENTO: ATLETAS JARAGUAENSES CONQUISTARAM 40 MEDALHAS PARA O MUNicípIO

Associação Formigari lidera
a Copa Yamabushi de Caratê

}ARAGUÁ DO SUL -

Atletas da Associação
Formigari participaram no

último domingo da pri
meira Copa Yamabushi de
Caratê Interestilos, realiza
da no ginásio da Marisol.
A competição contou com
CInCO delegações de

]araguá do Sul, somando
um total de 130 atletas. A

associação foi representa
da por 52 caratecas e con

quistou 40 medalhas de

ouro, 26 de prata, 16 de

bronze, somando 498

pontos e ficando com o

troféu de primeiro lugar
geral.

O professor Arnoldo
Formigari Filho, responsá
vel pelo treinamento dos

atletas, ressalta o bom ní
veltécnico dos seus com

petidores e enfatiza que
esse torneio foi uma pre
paração para a quarta eta

pa do Campeonato Esta-

Vicky Bartet

52 caratecas representaram a Associação Formigari

dual de Caratê, que será

disputada na cidade de
São Ludgero, no dia 13

deste mês,

Na classificação geral,
a Associação Formigari
estâ na liderança, com 498

pontos, seguido da

Yamabushi, com 334;

] araguaense, com 135;
Denker, com 94, e do Bei

ra Rio, com 53.

O caratê é um esporte
de elite porque é praticado
com filosofia. Nesta mo

dalidade se aprende desde

cedo a enfrentar as dificul

dades da vida, respeitar e

valorizar os seus semelhan

tes, dar bons exemplos e

comportar-se bem dentro
e fora da academia. Ensi
na a agir com prudência,
sermoderado, conter o es-

'

pírito de agressão, ser pon
tual nos compromissos e

esforçar-se o máximo para
a formação do caráter -,

explica Formigari Filho.
Ele enfatiza que o caratê,
se praticado seriamente,
fundamenta-se. no tri

nômio esporte, .educação
física e defesa pessoal. "É
necessário que os pais ve

rifiquem a seriedade das
academias onde estão seus

filhos, se as aulas possuem
conteúdo didático constru
tivo ou não", orienta.

Em três anos de

Interestilos, a associação já
conquistou 322 medalhas,
sendo 132 ouro, 98 de pra
ta, 92 de bronze e 13 tro

féus. (FABIANE RIBAS)

Tênis de mesa de Jaraguá do Sul nos Jesp
}ARAGUÁ DO SUL - A

Escola Municipal de En

sino Fundamental Alberto'
Bauer sagra-se campeã na
modalidade de tênis de

mesa, com o total de 43

pontos, nos ]esp (jogos
Escolares da Semana da

Pátria). Estiveram jogan
do 94 alunos/atletas de 18

unidades de ensino de

]araguá do Sul.

Os jogos foram reali

zados no Centro de Trei
namento de Tênis de

Mesa no Estádio]oão
Marcatto, neste domingo,
Os alunos da equipe cam
peã da Escola Municipal
de Ensino Fundamental

Alberto Bauer que joga
ram a final foram Gui

lherme Herzog Schuenke,
Edson Bennert e Marcos

ARGENTINO SALVA A PONTE
A Ponte Preta conseguiu seu primeiro ponto [\0 segundo
turno do Campeonato Brasileiro ao empatar neste

domingo por 1 a 1 com o Figueirense, no estádio Moisés
Lucarelli, em Campinas (SP). O clube paulista perdia o

jogo e empatou aos 44 minutos do segundo com o

argentino Gigena.
Com o resultado, a Macaca cai uma posição na tabela de

classificação e agora é a 20a colocada, com 31 pontos,
quatro amenos que o Fortaleza, na zona do rebaixamento.
O time catarinense, por sua vez, somá 38 pontos.
AMacaca interrompeu neste domingo uma série de quatro
derrotas consecutivas, mas ainda não sabe o que é vencer

no returno da competição. Foram cinco jogos, com um

empate e quatro derrotas. O time não vence há oito jogos,
A última vez foi na vitória por 3 a 2 contra o Fortaleza,
dia 27 de julho, no Ceará.

Buzzi, que venceu por 3 a

1 a equipe vice-campeã do
Colégio Marista São Luís.

No feminino, a final foi

realizada entre as escolas

Giardini Luiz Lenzi e

. Riceiri Marcatto. As atle

tas campeãs foram]éssica
Lemes Formigari, Fabiana
Fran-ciele Gross e ]éssica
Aline.

Ontem, confirmou-se

o favoritismo no Individu
al para o atleta Guilherme

Herzog Schunke, da Escola
Alberto Bauer, ao vencer

com facilidade o atleta

Giovani da Silva, da Esco
la Ribeirão Molha, por 2
set a O (11/02 e 11;01).

Hoje acontecem os jo
gos individuais no femi

nino e definição da escola

campeã geral nos ]esp.

BELEZA É NADA SEM COn18tJDO
SORTE QUE NÓS UNIMOS OS DOIS PARA VOCÊ!

conT80DO
só o CORREIO DO POVO tem!

.

CORRlêrO DO POV0
NOVO SU{'lfMENTO MENSAL

i
PARAANUNCIAREASSINAR:3711919comercial@jofl1alcorrelodopovo.com.br

aTA
AvAí EMPATA COM JOINVILLE
Depois de sair perdendo por 2 a 0, o Avaí arrancou

empate com o ]oinville'por 2 a 2, na noite deste

sábado, em Florianópolis, no clássico catarinense da

Segunda Divisão.
Com o resultado, o Avaí passou aos 26 pontos junto
com CRB, Ceará e Paulista e ocupou o sétimoJugar
na tabela já que leva vantagem no número de vitórias

(sobre Ceará e Paulista) e no saldo (sobre o CRB).
O ]oinville chegou aos 23. Marlon fez os dois do

]oinville. Reinaldo, em bela jogada individual dentro
da grande área - driblou dois adversários, e

Maurício, por cobertura, marcaram para o Avaí.

CRICIÚMA PÁRA O FURACÃO EM CASA

Num jogo ruim tecnicamente, o Criciúma venceu o

Atlético-PR por 2 a 0, na noite de domingo, no
Estádio Heriberto Hülse, no interior catarinense. O
Criciúma começou o jogo pressionando. Aos seis

minutos, Dejair cobrou falta pela meia direita e o

goleiro Diego espalmou com dificuldade. No lance,
o ataque catarinense estava impedido. Um minuto

depois, o Atlético respondeu com Ilan, chutando para
fora. O Atlético continuou atacando. Aos 25, depois
de tabelar com Ilan, Adriano chutou prensado com
o zagueiro, facilitando a defesa do goleiro Fabiano;

Aos 36, o Criciúma teve boa oportunidade com
\' I

Dejair, chutando cruzado da entrada de grande área.

O Atlético voltou ligado para o segundo tempo. Aos

cinco minutos, Alex Mineiro fez ótimo cruzando da

esquerda, mas Ilan errou o chute e Fabiano defendeu.

Aos nove, foi a vez do Criciúma desperdiçar a melhor
chance de gol do jogo, com Léo Mineiro chutando

por cima do gol, frente a frente com o goleiro Diego.
O time catarinense ficou com dez jogadores aos 18

minutos, com � expulsão de Léo Oliveira, mas não

perdeu força.
O Criciúma aproveitou um vacilo da zaga atleticana

e abriu o placar aos 27 minutos. Aos 42, o Tigre
ampliou, aproveitando outra bobeira do Furacão,

que foi inteiro para o ataque e esqueceu do

contragolpe.
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